
01

ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА 

Сања М. Данковић Степановић, 
Зоран Милошевић, Данило Б. Шуковић

ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА

Жика Бујуклић, Драгана Коларић, Дејан Љ. Миленковић, 
Милош М. Петровић, Драган Јовашевић

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

Мирољуб Јевтић, Младен Бајагић, Маја Ружић, 
Јелена М. Пешић, Невен Цветићанин, Александар Ђокић, 

Зоран Ж. Крстић, Раде Вељановски, Нада Радушки, 
Владислав Б. Сотировић

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Марина Костић, Момчило Суботић

ISSN 0354-5989    UDK 32    година XXI    vol. 43.    № 1/2014.



СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
SERBIAN POLITICAL THOUGHT

ISSN 0354-5989

UDK 32

Година XXI  vol. 43

Број 1/2014.



СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
SERBIAN POLITICAL THOUGHT
Издавач: Институт за политичке студије

Адреса: Светозара Марковића 36, Београд
Телефон: 3039-380, 3349-204

E-mail:ipsbgd@eunet.rs 
E-mail:redakcija@spmbeograd.rs

www.ipsbgd.edu.rs 
www.spmbeograd.rs

ISSN 0354-5989   UDK 32   Број 1/2014.   XXI  vol. 43
Главни и одговорни уредник

Живојин Ђурић
Заменик главног и одговорног уредника и уредник енглеског издања

Ђорђе Стојановић
Извршни уредници

Дејана Вукчевић  
Миша Стојадиновић
Редакција часописа

Милан Јовановић, Милош Кнежевић, Живојин Ђурић,  
Дејана Вукчевић, Јасна Милошевић Ђорђевић, Ђуро Бодрожић,  

Ђорђе Стојановић,  Миша Стојадиновић
Секретари часописа
Драган Траиловић,  

Слађана Младеновић, Младен Лишанин
Савет часописа

Зоран Аврамовић, Сретен Сокић, Милован Митровић, Радослав Гаћиновић, 
Миломир Степић, Драган Симеуновић, Милан Брдар, Зоран Стојиљковић, 

Драгана Митровић, Љубиша Деспотовић, Михаило Пешић
Чланови савета из иностранства

Mamoru Sadakata, Simon James Critchley, Anastasia Mitrofanova,  
Виталий Шаров, Iver B. Neumann, Goran Kovacic

Пословни секретар
Смиљана Пауновић

E-mail:smiljana.paunovic@ipsbgd.edu.rs
ЧАСОПИС ИЗЛАЗИ ТРОМЕСЕЧНО

Радови СПМ/SPT налазе се и доступни су  
у електронској бази научних часописа C.E.E.O.L.  

(Central and Eastern European Online Library)
Прелом и штампа - Еселоге д.о.о,  Београд

Тираж: 500 примерака

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати, 
било у целини, било у деловима, без изричите сагласности издавача. 
Оцене изнесене у чланцима лични су ставови њихових писаца и не 
изражавају мишљење нити уредништва, нити установа у којима су 

аутори запослени.



 С Р П С К А 
ПОЛИТИЧКА

М И С А О

ISSN 0354-5989 УДК 32. год. 21 vol. 43 № 1/2014.

САДРЖАЈ

Уводник  .................................................................................   7-8
Тема броја: 
ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА
СањаМ.ДанковићСтепановић
ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ  
КОРУПЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ  
НАБАВКИ  ............................................................................  11-28
ЗоранМилошевић
КОРУПЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ   .............................   29-42
ДанилоБ.Шуковић
КОРУПЦИЈА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  ...........................  43-54

ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА
ЖикаБујуклић
РИМСКА ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА  
У КОНТЕКСТУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА  
СРБИЈЕ  .................................................................................  55-72
ДраганаКоларић
ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ И ПРАКСА 
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА –БАЛАНС 
ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ И ЕВРОПСКИХ ПРАВНИХ  
ТЕКОВИНА – ........................................................................  73-94
ДејанЉ.Миленковић
ПРОБЛЕМИ УПРАВНО-ПРОЦЕСНЕ ЗАШТИТЕ  
ИЗБОРНОГ ПРАВА У ТОКУ ТРАЈАЊА ИЗБОРНОГ  
ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  ............................  95-112
МилошМ.Петровић
ЛИБЕРОВ КОД – ВЕК И ПО ЈЕДНЕ ВЕЛИКЕ  
КОДИФИКАЦИЈЕ  ...............................................................  113-128



ДраганЈовашевић
ОДГОВОРНОСТ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЗЛОЧИНЕ  
У СВЕТЛУ ПРАКСЕ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА ................  129-140

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
МирољубЈевтић
ДА ЛИ ЈЕ ПРИКАЗ ИСЛАМСКЕ ВЕРЕ У ГОРСКОМ  
ВИЈЕНЦУ ЗЛОНАМЕРАН?  ...............................................  141-158
МладенБајагић,МајаРужић
КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА У ТЕОРИЈИ 
МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА  ............................................  159-175
ЈеленаМ.Пешић
МЛАДИ КАО РЕСУРС ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА: 
ПЕРСПЕКТИВА СТУДИЈЕ О КОРИШЋЕЊУ  
ВРЕМЕНА   ...........................................................................  177-195
НевенЦветићанин,АлександарЂокић
ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈИ СТРАН ДВОДОМНИ  
АРЛАМЕНТАРИЗАМ - СОЦИОЛОШКО- 
ПОЛИТИКОЛОШКА АНАЛИЗА  ......................................  197-214
ЗоранЖ.Крстић
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ВЛАСТИ, ПОПУЛИЗАМ И 
КАУДИЉИЗАМ У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ ..................  215-234
РадеВељановски
ИСКУШЕЊА МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ  .......................  235-250
НадаРадушки
ДЕМОГРАФСКИ ТРЕНДОВИ, ПОЛОЖАЈ И ПРАВА  
СРБА У СЛОВЕНИЈИ  .........................................................  251-265
ВладиславБ.Сотировић
КОСОВО И МЕТОХИЈА: ДЕСЕТ ГОДИНА НАКОН 
„МАРТОВСКОГ ПОГРОМА 2004“  ...................................  267-283

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
МаринаКостић
ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПАРАДИГМЕ   ..............................  285-291
МомчилоСуботић
  „ПРО МЕ НА ИМ ПЕ РИ ЈЕ“ ИЛИ  
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА УГРО НА ЦИ ЗМА ............................  293-300



SERBIAN 
 POLITICAL

THOUGHT

5

CONTENTS

Introductory word  ..................................................................   7-8
This Issue’s Theme:
POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
AND CORRUPTION
SanjaM.DankovicStepanovic
PROTECTION OF COMPETITION AND SUPPRESSION  
OF CORRUPTION IN THE PUBLIC PROCUREMENT  
PROCEDURES   .....................................................................  11-28
ZoranMilosevic
CORRUPTION IN THE EUROPEAN UNION  ....................  29-42
DaniloB.Sukovic
CORRUPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT ........  43-54

STATE AND LEGAL TRADITIONS
ZikaBujuklic
RO MAN STA TE-LE GAL TRA DI TION IN  
THE CON TEXT OF SER BIA’S IN TE GRA TION  
IN TO EU  ...............................................................................  55-72
DraganaKolaric
CRI MI NAL OF FEN SE OF PU BLIC INSTIGATION OF  
TER RO RIST ACTS IN THE ERA OF HUMAN RIGHTS  
PRO TEC TION - BA LAN CE BET WE EN PO LI TICS AND  
EURO PEAN LE GAL AC HI E VE MENTS -  .........................  73-94
DejanMilenkovic
CERTAIN PROBLEMS OF THE ADMINISTRATIVE  
DISPUTE RESOLUTION SYSTEM DURING AN  
ELECTION PERIOD IN THE REPUBLIC OF SERBIA  .....  95-112
MilosM.Petrovic
THE LIEBER CODE – A CENTURY AND A HALF  
AFTER A GREAT CODIFICATION  ....................................  113-128



DraganJovasevic
RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONAL CRIMES  
IN THE LIGHT OF THE HAGUE TRIBUNAL  
JURISPRUDENCE  ................................................................  129-140

ESSAYS AND STUDIES
MiroljubJevtic
IS THE IMAGE OF ISLAMIC FAITH IN MOUNTAIN  
WREATH MALICIOUS?.......................................................  141-158
MladenBajagic,MajaRuzic
THE CONCEPT OF NATIONAL INTEREST  
IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY  ..................  159-175
JelenaМ.Pesic
YOUTH AS A RESOURCE FOR SOCIETY  
DEVELOPMENT: THE PERSPECTIVE OF TIME  
USE STUDY   .........................................................................  177-195
NevenCveticanin,AleksandarDjokic
THE STUDY OF BICAMERALISM IN SERBIA AND  
YUGOSLAVIA – A POLITOLOGICAL AND  
SOCIOLOGICAL APPROACH   ............................................  197-214
ZoranKrstic
PERSONALIZATION OF POWER, POPULISM AND  
CAUDILLISMO IN LATIN AMERICA  ..............................  215-234
RadeVeljanovski
TEMPTATIONS OF MEDIA TRANSITION  .......................  235-250
NadaRaduski
DEMOGRAPHIC TRENDS, STATUS AND RIGHTS  
OF SERBS IN SLOVENIA  ...................................................  251-265
VladislavB.Sotirovic
KO SO VO & ME TO HI JA:  
TEN YEARS AF TER THE „MARCH PO GROM 2004“   ...  267-283
REVIEWS
MarinaKostic
INSTITUTIONS AS PARADIGMS   .....................................  285-291
MomciloSubotic
“CHANGE OF EMPIRE” OR REHABILITATION  
OF HUNGARIAN NAZISM   ...............................................  293-300



УВОДНИК
Поштованеколегепредвамасеналазипрвибројчасописау

2014.годиникојијепосвећенанализипроблемакорупцијеуконтек
ступолитичкоекономскогразвоја.Корупцијапредстављаједанод
највећихпроблемасакојимасесуочавасавременадемократскадр
жаванасвомпутуполитичкогиекономскогразвоја.Онадиректно
угрожавафункционисањедржавнихинституцијапричемудолази
дослабљењањиховихдемократскихкапацитета.Постојањекоруп
цијеједиректнапрепрекаостваривањаличнихиграђанскихслобо
да,теутомсмислупроучавањеовогпроблемапоредсвогнеоспорног
теоријскогзначајаимаиогромнупрактичнупримену.Уовомброју
се,пресвега,акценатстављанаистраживањезаштитеефектив
неконкуренцијеиконсеквентносузбијањекорупције упоступцима
јавнихнабавки.Јавненабавкесувеомазначајне јеробезбеђујуеко
номично коришћење средстава, поштено конкурентско надмета
ње,правнусигурност,каоиједнакешансепонуђача.Искорењивање
корупцијеизовеобластииправнасигурностсуодвеликогзначаја
за обезбеђивање прилива страних инвестиција. Имајући ово у ви
дуСањаМ.ДанковићСтепановићусвомрадукојимзапочињеовај
бројприказујеистраживањекојејеодвеликогзначајазаразумевање
озбиљностипроблемакорупцијеуконтекстујавнихнабавки.

ПоредовогатребаистаћидаСрбијанасвомпутукамеђуна
родниминтеграцијамаморадапревазиђемногобројнеизазовемеђу
којимакорупцијапредстављасвакакоједноодгорућихпитања.Оно
штојеинтересантнопогледатијестенакојиначинсесаовимпро
блемомносеземљеЕвропскеуније.ЗоранМилошевићговорећиоовом
проблемууказуједасекорупцијауЕвропскојунијиналазиууспону.
Томприликомистичекакосеподокриљемполитичкекоректности
јављатенденцијазаменеовогпојматермином,,намернонеефикасни
менаџмент“.УтомсмислутребапоменутиирадДанилаБ.Шуко
вићакојинанекиначинсумиранајзначајнијезакључкекојисетичу
феноменакорупцијесааспектаекономскогразвојапоказујућиште
тукојаонананосипривредиидруштву,институцијамаипривред
номразвојууопште.

Поред главнетемеброја, уњемукаои увекможетенаћии
радовекојиразматрајуидругапитања.Напрвомместуовдеисти
чеморадовекојисебаведржавноправномтрадицијом,каоивелики
бројзначајнихогледаистудија.Посебноскрећемопажњунастудије





      
       

којесебавеистраживањемпроблеманационалногинтереса,демо
графскихтрендова,верскихпитања,персонализацијевластиипо
пулизма.

Поштованеколеге,надамоседаћемоиовимбројемчасописа
оправдативашаочекивања,каоидаћерадовиуњемунаставитида
будуодкористивашемнаучноистраживачкомраду.Овомприли
комвасобавештавамодаћесеодовогбројапримењиватиизмење
ноидопуњеноупутствозаауторекојеможетенаћикаконакрају
свакогбројанашегчасописа,такоинанашемсајту.Такође,желели
бисмодаистакнемодасеод2014.годинерадовиСрп ске по ли тич ке 
ми сли (Ser bian Po li ti cal Tho ught) налазеидоступнисууелектрон
скојбазинаучнихчасописаC.E.E.O.L.(CentralandEasternEuropean
OnlineLibrary).



ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА

ТЕМА БРОЈА





УДК 339.137.2+343.352]:658.71

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2014.

год. 21. vol. 43.
стр. 11-28.

11

СањаМ.ДанковићСтепановић
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду

ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
И СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ*

Сажетак
Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да је сте за шти та ефек тив не 

кон ку рен ци је и кон се квент но су зби ја ње ко руп ци је у по ступ ци ма 
јав них на бав ки, по сма тра но кроз при зму ле ги сла тив но-ин сти ту-
ци о нал них ре ше ња Ре пу бли ке Ср би је, и упо ред но, ко му ни тар ног 
пра ва. Ана ли за об у хва та два сег мен та: пр ви се од но си на за бра ње-
не до го во ре из ме ђу на ру чи о ца и по ну ђа ча, док дру ги об у хва та раз-
ли чи те прав не од но се да ва ла ца по ну де у тен дер ском по ступ ку. Те-
о риј ско-епи сте мо ло шки и ме то до ло шки при ступ ко ји је ко ри шћен 
у овом ра ду од го ва ра стан дар ди ма дру штве них, и по себ но прав них 
на у ка, уз пре вас ход ну упо тре бу де скрип тив ног и ком па ра тив ног 
ме то да, са јед не, и ве за ног, објек тив ног и си стем ског ту ма че ња, са 
дру ге стра не. Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ко ре ла тив не ве зе 
из ме ђу сте пе на ефи ка сно сти, од но сно ефек тив но сти спро ве де ног 
по ступ ка јав не на бав ке и ни воа функ ци о нал не, од но сно ефек тив не 
кон ку рен ци је ко ји је у ње му био за сту пљен. Утвр ђе но је по сто ја-
ње два основ на кон цеп та по вре де кон ку рен ци је у по ступ ку јав не 
на бав ке: на ме шта ња по ступ ка и на ме шта ња по ну де. За кљу чак је 
да на ве де ни мо де ли зах те ва ју при ме ну раз ли чи тих прав них ме-
ра, у сми слу ком би но ва ња имо вин ских и лич но-прав них, а за тим 
пре вен тив них и ка зне них ме ра, као и раз ли чит ре до след њи хо ве 
им пле мен та ци је, што прет по ста вља раз ли чи те ни вое ин сти ту ци о-
нал ног по сту па ња, а то кон се квент но на ла же ви сок сте пен ко о пе-
ра ци је ствар но прав но над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја у обла сти 

* Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту број 179076 Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је
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ефек тив ног спро во ђе ња јав них на бав ки - пре по ру ка је овог ра да, 
пу тем за кљу че ња ме мо ран ду ма о са рад њи. На кон са гле да ва ња и 
ана ли зе до ме на не у са гла ше но сти пра ви ла са др жа них у за ко ни ма 
о за шти ти кон ку рен ци је и јав ним на бав ка ма, ко ји ре зул ти ра ума-
ње ним сте пе ном ефи ка сно сти за шти те ефек тив не кон ку рен ци је у 
по ступ ци ма јав них на бав ки у на шој зе мљи, да та је пре по ру ка и 
ви ду ја сних смер ни ца за пре ва зи ла же ње прав них пра зни на и не-
кон зи стент них ре ше ња.
Кључ не ре чи: јав не на бав ке, на ме шта ње по ступ ка, на ме шта ње по ну да, 

тен дер ски кри те ри ју ми, су зби ја ње ко руп ци је, ин тер-ин-
сти ту ци о нал на са рад ња, ефек тив на за шти та кон ку рен ци је

1. РЕСТРИКТИВНИ СПОРАЗУМИ У 
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јав на на бав ка пред ста вља об лик тен дер ског по ступ ка у ко ме 
се као на ру чи лац ја вља ко ри сник бу џет ских сред ста ва, јав но пред-
у зе ће или прав но ли це ко је оба вља де лат ност у оп штем ин те ре су, 
чи ји је пред мет ку по ви на, за куп или ли зинг до ба ра, а ре а ли зу је се 
са ци љем по сти за ња што по вољ ни је, за на ру чи о ца ни же це не, ко ја 
се оства ру је де ло ва њем тр жи шног за ко на укр шта ња по ну да, што 
да ље прет по ста вља уче шће што ве ћег бро ја ква ли фи ко ва них по-
ну ђа ча, кон се квен то че му се из во ди за кљу чак о ефек тив ној кон ку-
рен ци ји као ну жном пред у сло ву ефек тив ног спро во ђе ња по ступ ка 
јав не на бав ке. До бро уре ђен и је дин ствен си стем јав них на бав ки 
обез бе ђу је усло ве за сло бод ну, не ди скри ми на тор ску, кон ку рент ску 
бор бу из ме ђу по ну ђа ча као уче сни ка у по ступ ку јав не на бав ке, чи-
ме се оства ру је ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње јав них сред-
ста ва. Са дру ге стра не, по ди за ње ни воа кон ку рент но сти и прав не 
си гур но сти у обла сти јав них на бав ки је зна ча јан под сти цај ино-
стра ним ула га њи ма. Спро во ђе ње по ступ ка јав не на бав ке ба зи ра-
но је на сле де ћим бит ним на че ли ма: прав на си гур ност, ко ја под ра-
зу ме ва пра вич но и за ко ни то про пи си ва ње усло ва тен де ра, и да ље 
по што ва ње утвр ђе не про це ду ре спро во ђе ња по ступ ка; сло бод на 
кон ку рен ци ја, ко ја се од но си на оба ве зу на ру чи о ца да у по ступ ку 
омо гу ћи уче шће што ве ћег бро ја по ну ђа ча, као и њи хо ву оба ве-
зу да не сту па ју у ме ђу соб не до го во ре о уса гла ше ном на сту па њу 
у по ступ ку; тран спа рент ност, ко је под ра зу ме ва јав ност по ступ ка, 
уз бла го вре ме но и пот пу но ин фор ми са ње свих уче сни ка о ње го-
вим бит ним еле мен ти ма; јед на кост по ну ђа ча, ко ју је на ру чи лац 
оба ве зан да обез бе ди у свим фа за ма по ступ ка; ефи ка сност, ко ја 
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прет по ста вља оба ве зу на ру чи о ца да до бра, услу ге или ра до ве од-
го ва ра ју ћег ква ли те та при ба ви по што ни жој це ни и уз ми ни мал не 
тро шко ве по ступ ка.1)

У прет ход ној (2013) го ди ни кон ста то ван је од ре ђен, али не 
зна ча јан на пре дак у до ме ну спро во ђе ња по сту па ка јав них на бав ки 
у Ре пу бли ци Ср би ји2), у по гле ду: оба ве зе на ру чи ла ца да на пра ве 
ра зу ман план на бав ки и исти об ја ве; спре ча ва ња зло у по тре ба пре-
го ва рач ког по ступ ка, ко ји је нај ма ње тран спа рен тан сег мент тен-
дер ског про це са; ан ти ко руп тив них ме ра, пр вен стве но у по ступ-
ци ма на бав ки ве ли ке вред но сти као што су ин фра струк ту рал ни 
про јек ти; ме ра ко ји ма би се спре чи ла зло у по тре ба пра ва по ну ђа ча 
на прав на сред ства и ле ко ве; ме ра ко је би фа во ри зо ва ле на бав ке 
енер гет ски ефи ка сних до ба ра; овла шће ња Упра ве за јав не на бав ке 
да пра ти ре а ли за ци ју до де ље них јав но-прав них уго во ра. Вред ност 
јав них на бав ки у Ре пу бли ци Ср би ји бе ле жи кон ти ну и ра ни тренд 
ра ста ре ла тив ног зна ча ја чи ји се на ста вак оче ку је.3) 

Основ на ре гу ла тор на пра ви ла за шти те ефек тив не кон ку рен-
ци је у до ме ну за бра не ре стрик тив них спо ра зу ма ко ји ма се де ле из-
во ри на бав ки у до ма ћем пра ву су уста но вље на За ко ном о за шти ти 
кон ку рен ци је (2009, 2013) и упот пу ње на ре ше њи ма За ко на о јав ним 
на бав ка ма (2012), ко ји ма се шти ти и ја ча прин цип кон ку рент но сти 
у овој ка те го ри ји тен дер ских по сту па ка. Јав на на бав ка пред ста вља 
вид тен дер ског по ступ ка, ко ји у тран зи ци о ном по слов ном си сте му 
Ср би је по ста је зна ча јан прав ни мо дел за спро во ђе ње при ва ти за-
ци о ног про це са од 2001. го ди не4), у ко ме се као јед но од основ них 
на че ла ја вља фор ми ра ње про дај не це не пре ма тр жи шним усло ви-
ма. Иако тран зи ци ја у срп ском дру штву ни је оства ри ла по ста вље-
не по ли тич ке и еко ном ске ци ље ва и же ље не ре зул та те5), прак са 
уста но вље на уво ђе њем пра ви ла и ло ги ком тен дер ског по ступ ка у 
при ва ти за ци ји у пр вој де це ни ји 21. ве ка зна чај но је ута ба ла пут 
ефи ка сном спро во ђе њу по сту па ка јав них на бав ки у де ка ди ко ја ће 
усле ди ти. Као цен трал на тач ка пре ло ма тен дер ских мо де ла при ва-
ти за ци је и јав них на бав ки ја вља се за шти та кон ку рен ци је. 

1) За кон о јав ним на бав ка ма, СлужбенигласникРС, бр. 124/12, чл. 9-12.

2) Белакњига–ПредлозизапобољшањепословногокружењауСрбији2013,Са вет стра-
них ин ве сти то ра, Бе о град, 2013, стр. 74 .

3) СтратегијаразвојајавнихнабавкиуРепублициСрбији, Вла да РС, 2011, тач. 1.1., до-
ступ но на: http://gs.gov.rs/strategije-vs.html (при сту пље но 03.02.2014)

4) За кон о при ва ти за ци ји, СлужбенигласникРС, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др. 
За кон и 30/10 др. За кон

5) Жи во јин Ђу рић, „Со ци јал но-по ли тич ки осврт на мо дел при ва ти за ци је у Ср би ји“,Срп-
скаполитичкамисао бр. 4/2013, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, , стр. 122 
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Уче шће на тен де ру мо же би ти у отво ре ном, пре го ва рач ком 
или ре стрик тив ном об ли ку по ступ ка. Нај ви ши ни во ефек тив не 
кон ку рен ци је се оства ру је у отво ре ном по ступ ку, у ко ме се сва ки 
по слов ни су бјект са прав ним ин те ре сом мо же ја ви ти као по ну ђач. 
Два су основ на кри те ри ју ма за до би ја ње по сла, од но сно јав но-
прав ног уго во ра у по ступ ку јав не на бав ке: нај ни жа це на и мо дел 
еко ном ски нај по вољ ни јих збир них усло ва.6) У до ма ћем по слов но-
прав ном ам би јен ту ла тент ну опа сност за очу ва ње ефек тив не кон-
ку рент но сти пред ста вља мо дел цен тра ли зо ва них јав них на бав ки 
ко ји, упр кос не спор ном до при но су си стем ској ра ци о на ли за ци ји, 
ну жно во ди ума ње њу бро ја по ну ђа ча, од но сно по ра сту кон цен три-
са но сти на стра ни по ну де, што кон се квент но по ве ћа ва ве ро ват но ћу 
кар тел них до го во ра ме ђу по ну ђа чи ма, ме ђу ко ји ма се, с об зи ром на 
зах тев не тен дер ске кри те ри ју ме уче шћа, на ла зе пр вен стве но они 
ко ји рас по ла жу зна чај ним тр жи шним уде лом. Дру ги не га ти ван 
ефе кат си сте ма цен тра ли зо ва них јав них на бав ки се од но си на на-
ру ша ва ње прин ци па рав но прав но сти по ну ђа ча у по ступ ку. 

Ва жан из вор ауто ном ног, ме ког пра ва у овој обла сти пред-
ста вља ју Смер ни це (2009) и Пре по ру ке за су зби ја ње на ме ште них 
по ну да и по сту па ка у по ступ ци ма јав них на бав ки (2012) Ор га ни-
за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕCD). У Смер ни ца ма су 
на ве де не ме ре за ума ње ње ри зи ка на ру ша ва ња ефек тив не кон ку-
рен ци је, ме ђу ко ји ма и: под сти ца ње уче шћа ве ћег бро ја по ну ђа-
ча у по ступ ку, огра ни че ње ко му ни ка ци је из ме ђу по ну ђа ча, ја сни 
кри те ри ју ми уче шћа и ран ги ра ња по ну да, до бро по зна ва ње тр жи-
шних усло ва ко ји су од ути ца ја на кре и ра ње пра ви ла по ступ ка јав-
не на бав ке (та ко ви со ка кон цен три са ност тр жи шта или по сто ја ње 
ба ри је ра за ула зак зах те ва ју ви ши сте пен опре за при ли ком утвр ђи-
ва ња тен дер ских кри те ри ју ма и про це сних пра ви ла). У ис тра жи-
ва њу је ува же на и пре по ру ка Кон фе рен ци је Ује ди ње них на ци ја за 
тр го ви ну и раз вој ко ја се од но си на при пре му и им пле мен та ци ју 
на ци о нал не стра те ги је про тив на ме шта ња тен де ра у по ступ ци ма 
јав них на бав ки и по кре та ње ис тра ге у ре а ли зо ва ним слу ча је ви ма, 
у ци љу кре и ра ња управ не и суд ске прак се.7) За шти та ефек тив не 
кон ку рен ци је у по ступ ци ма јав них на бав ки као кон сти ту ти ван сег-
мент прет по ста вља су зби ја ње ко руп ци је. Две су гру пе фак то ра ко-
је опре де љу ју сте пен за сту пље ност ко руп тив ног де ло ва ња: нај пре: 
си стем ско-ин сти ту ци о нал ни пред у сло ви, од ко јих се као нај ва жни-

6) Chri stop her Bo vis, EUPublicProcurementLaw,Chel ten ham, UK-Nort hamp ton, USA, 2007, 
p. 75.

7) Експертскаанализаполитикезаштитеконкуренције:Србија, Кон фе рен ци ја Ује ди ње-
них на ци ја за тр го ви ну и раз вој, УН, Њу јорк и Же не ва, 2011, стр. 98.
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ји у обла сти јав них на бав ки ја вља огра ни че на по ну да ре сур са ко ја 
во ди мо но пол ском по на ша њу и до ми нант ном по ло жа ју, а за тим и 
по ли тич ко-кул тур ни раз ло зи.8) 

Ло гич ко-епи сте мо ло шка под струк ту ра ис тра жи ва ња под ра-
зу ме ва упо тре бу ком па ра тив ног ме то да у два ни воа: уну тра шњем 
и упо ред но-прав ном, за тим нор ма тив ни ме тод у до ме ну утвр ђи ва-
ња са др жи не и ефе ка та по зи тив них пра ви ла, уз де он то ло шки ме-
тод ко ји ува жа ва ди на мич ко свој ство прав ног уре ђе ња по слов не 
ствар но сти. У ис тра жи ва њу је при сту пље но ка ко ве за ном, та ко и 
сло бод ном ту ма че њу, за тим објек тив ном ту ма че њу у ци љу утвр ђи-
ва ња зна че ња прав не нор ме, али и су бјек тив ном аспек ту у по гле ду 
ствар не на ме ре за ко но дав ца при ли ком кре и ра ња пра ви ла, уз по-
се бан зна чај је зич ког, и при хва та ње ево лу ци о ни стич ког ту ма че ња. 
У сег мен ту ис тра жи ва ња ко ји се од но си на по твр ду хи по те за, из-
во ђе ње за кљу ча ка и на уч но об ја шње ње, као ре ле ван тан се ја вља 
ак си о ло шки ме тод, чи је ко ри шће ње во ди не са мо ис ка зи ма са ин-
ди ка тив ним (delegelata), већ и нор ма тив ним ка рак те ром (delege
ferenda). Нај зад, по се бан зна чај у ис тра жи ва њу има ју упо тре ба те-
ле о ло шког мо де ла ра ди утвр ђи ва ња ци ља и сми сла прав не нор ме, 
са јед не стра не, и ко ри шће ње си стем ског ме то да ра ди пре ва зи ла-
же ња про бле ма прав не пра зни не.

2. KOРУПТИВНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТ

Ефек тив на ан ти ко руп тив на стра те ги ја под ра зу ме ва ства-
ра ње ле ги сла тив ног и по слов ног ам би јен та у ко ме је ко руп тив но 
де ло ва ње са јед не стра не не при хва тљи во, а са дру ге не ис пла ти во, 
што прет по ста вља ре ду ко ва ње мо но пол ског по на ша ња, од но сно 
ста вља ње ак цен та на за шти ту ефек тив не тр жи шне кон ку рен ци је, 
као и су жа ва ње оп се га дис кре ци о них овла шће ња, уз па ра лел но по-
ди за ње ни воа мо рал не, по ли тич ке и кри вич не од го вор но сти.9) Су-
зби ја ње ко руп тив ног де ло ва ња у по ступ ци ма јав них на бав ки прет-
по ста вља по што ва ње сле де ћих стан дар да: уна пред ја сно утвр ђе ни 
усло ви уче шћа у по ступ ку, од ко јих нај ве ћи зна чај има па жљи во 
пла ни ра ње по ступ ка јав не на бав ке, ко је укљу чу је ана ли зу ствар-
них по тре ба на ру чи о ца, ре зул тант но че му се де фи ни шу кри те ри-
ју ми уче шће у по ступ ку; објек тив ни и уна пред утвр ђе ни кри те ри-
ју ми за се лек ци ју и до де лу уго во ра; тран спа рент ност ин фор ма ци ја 

8) Зо ран Сто јиљ ко вић, Државаикорупција, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду и Чи го ја штам па, Бе о град, 2013, стр. 223. 

9) Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 215.
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о про це ду ри јав не на бав ке (по себ но по зи ву за над ме та ње и усло-
ви ма до де ле уго во ра); ефек ти ван си стем уну тра шње кон тро ле, у 
ко ме цен трал но ме сто има де ло тво ран мо дел под но ше ња жал би и 
прав них ле ко ва.10)

По ла зне прет по став ке су зби ја ња, од но сно ре ду ко ва ња ко-
руп тив ног де ло ва ња је су до бра упра ва и кон со ли до ва на де мо кра-
ти ја. До бро упра вља ње (Goodadministration) схва ће но ди на мич ки, 
као про цес, у ко ме су бли ми ра но исту па ју јав ни и при ват ни сек-
тор, за сни ва се на чвр стој ин сти ту ци о нал ној мре жи, и пред ста-
вља основ ни пред у слов еко ном ског раз во ја, и ефек тив ног си сте ма 
јав них на бав ки у ње му, као и по ли тич ке ста бил но сти и ши ре дру-
штве не си гур но сти.11) На че ло до бре упра ве је за сно ва но на са ве-
сном, ра зум ном и про пор ци о нал ном по сту па њу пре ма уче сни ци ма 
по ступ ка, и из ње га про ис ти че кон цепт одр жи вог раз во ја си сте ма, 
из ме ђу оста лог и јав них на бав ки. До бро упра вља ње је пар ти ци па-
тив но, тран спа рент но и од го вор но, де ло твор но и не при стра сно и 
про мо ви ше вла да ви ну пра ва.12) По зи ци ја до ма ће при вре де на ре-
форм ском пу ту ка тр жи шној еко но ми ји и по ли тич кој де мо кра ти ји 
мо же се опи са ти као „тран зи ци о ни екви ли бри јум.“ И ви ше не го у 
по ли тич кој сфе ри, у обла сти при вре де при су тан је ре форм ски де-
фи цит. На су прот еко ном ској тр жи шној ло ги ци, др жа ва има уло гу 
глав ног по сло дав ца, зај мо дав ца и га ран та по сло ва ња.13) У та квом 
ам би јен ту, де ло ва ње тр жи шних, кон ку рен циј ских за ко на у до ме ну 
јав них на бав ки је ини ци јал но оте жа но и сто га зах те ва до да тан над-
зор у по гле ду ан ти ко руп тив ног по сту па ња.

Ин сти ту ци о нал на над ле жност пре вен тив ног де ло ва ња Аген-
ци је за бор бу про тив ко руп ци је има два бит на сег мен та: пра ће ње 
им пле мен та ци је На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци-
је у РС за пе ри од од 2013. до 2018. го ди не14) (и Ак ци о ног пла на 
за ње но спро во ђе ње) и над зор над из ра дом и при ме ном пла но ва 
ин те гри те та, ко ји се ини ци јал но од но се на про це ну ста ња и на-
зна ку ри зич них сег ме на та са ста но ви шта ко руп тив не де лат но сти 

10) Кон вен ци ја УН про тив ко руп ци је, За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци-
ја про тив ко руп ци је, СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори, бр. 12/05.

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 352.

12) Goodgovernanceand sustainablehumandevelopment, Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro-
gram me, 1997, New York, до ступ но на: http//mir ror.undp.org/mag net/po licy/chap ter1.htm 
(при сту пље но 03.03.2014)

13) Алек сан дар Но ва ко вић, „Тран зи ци ја, ре фор ме и пер цеп ци је о ре фор ма ма-по ре ђе ње 
срп ске и тран зи ци је зе ма ља ИЦЕ“,Српскаполитичкамисао, бр. 1/2012, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 43, 

14) 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, СлужбенигласникРС, бр. 57/13,
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у од ре ђе ној ин сти ту ци ји, као и утвр ђи ва ња и спро во ђе ња ме ра за 
ума ње ње од но сног ри зи ка, а ана лог но се при ме њу ју и у про це сном 
сег мен ту, укљу чу ју ћи и си стем јав них на бав ки.15) Основ на на че ла 
у до ме ну пре вен ци је и бор бе про тив ко руп ци је су: на че ло вла да ви-
не пра ва, на че ло од го вор но сти, на че ло ефи ка сно сти, на че ло тран-
спа рент но сти, на че ло (пу не) не то ле ран ци је на ко руп ци ју и на че ло 
све о бу хват но сти при ме не ме ра и са рад ње су бје ка та.16) До ми нан тан 
са вре ме ни кон цепт о уло зи др жа ве у до ме ну обез бе ђе ња јав ног ин-
те ре са у обла сти јав но-при ват ног сек то ра, па и јав них на бав ки или 
јав но-при ват ног парт нер ства, је сте кор по ра ти зам, ко ји под ра зу ме-
ва ње ну двој ну уло гу: за штит ни ка, са јед не, и опе ра те ра, са дру ге 
стра не, у до ме ну функ ци о нал ног обез бе ђе ња јав ног ин те ре са. Кор-
по ра ти зам суп сти ту и ше ни зак сте пен де ло ва ња тр жи шних ме ха-
ни за ма (ко ји за цен трал ну тач ку и мо тив има ју мак си ми за ци ју про-
фи та) ад ми ни стра тив ним ме ра ма оства ри ва ња јав ног ин те ре са.17) 

У си сте му пре вен тив них ме ра ко је тре ба да ре зул ти ра ју ми-
ни ми зи ра њем ве ро ват но ће по вре де кон ку рен ци је у по ступ ку јав-
них на бав ки кроз до го вор на ру чи о ца и по ну ђа ча у тен дер ском по-
ступ ку као нај зна чај ни ја се ја вља прет ход на кон тро ла кри те ри ју ма 
за уче шће, а он да и при хват по ну де, ко ја ре зул ти ра за кљу че њем 
уго во ра на тен де ру, с об зи ром да они кон се квент но ди рект но ути-
чу на при су ство и ефи ка сност кон ку рен ци је у од но сном по ступ ку. 
Усло ви тре ба да бу ду пре ци зно де фи ни са ни и све о бу хват ни, без 
дис кри ми на тор ног ефек та. При мар ну уло гу от кри ва ња си ту а ци је 
„на ме ште ног“ тен де ра има ју под но си о ци по ну да ко ји про пи са не 
кри те ри ју ме мо гу да оце не као не ра ци о нал не, од но сно не у о би ча је-
не с об зи ром на ствар ну свр ху и пред мет јав не на бав ке, по зна ју ћи 
спе ци фич но сти од но сног тр жи шта, и под не су зах тев за за шти ту 
пра ва. Мо гу ћа је, та ко ђе, си ту а ци ја да по ну ђач као уче сник до го-
во ра до ста ви ин фор ма ци је о ње го вом по сто ја њу и та ко се би обез-
бе ди из у зи ма ње од из ри ца ња санк ци ја; знат но је ма ње ве ро ват на 
мо гућ ност да та кву вр сту при ја ве под не се на ру чи лац по сла. Та ко-
ђе, це лис ход но је уста но ви ти оба ве зу прет ход не при ја ве про пи са-
них тен дер ских усло ва од стра не на ру чи о ца не за ви сном струч ном 

15) За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, СлужбенигласникРС, бр. 97/08, 53/10, 
66/11-УС и 67/13-УС

16) НационалнастратегијазаборбупротивкорупцијеуРепублициСрбијизапериодод
2013.до2018.године, део III

17) Пре драг Цвет ко вић, Ср ђан Го лу бо вић, „Спо ра зум СТО о јав ним на бав ка ма“, Правни
живот, бр. 11/2012, стр. 251.
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над ле жном ор га ну за спро во ђе ње по ступ ка јав них на бав ки.18) У 
по ступ ку јав не на бав ке на ру чи лац је оба ве зан да од би је по ну ду и 
под не се при ја ву о слу ча ју над ле жним ор га ни ма у си ту а ци ја ма ко је 
са др же еле мен те ко руп тив ног де ло ва ња, пра ња нов ца, кри ми нал-
ног ор га ни зо ва ња и пре ва ре.19)

3. KОНКУРЕНЦИЈСКО-ПРАВ НИ АСПЕКТ

Пот пу на кон ку рен ци ја је иде ал ко ме се те жи, да се ни ка да 
трај но не до сег не. За то су пра ви ла о за шти ти кон ку рен ци је усме-
ре на на оства ри ва ње ефек тив не кон ку рен ци је, као прав ног стан-
дар да ко ји је уста но вљен ком про ми сом из ме ђу пу не кон ку рен ци је 
као иде а ла и до њег пра га ис по ља ва ња тр жи шне мо ћи ис под ко јег 
се ни је мо гло ићи, а да се не угро зе прин ци пи сло бо де на удру жи-
ва ње и по ве ћа ња ефи ка сно сти по сло ва ња, jeр „Сло бо да је пра во да 
се чи ни све што за ко ни до пу шта ју“.

Уну тра шња ло ги ка тен дер ског мо де ла по чи ва на прет по став-
ци да се по ну де под но се на ба зи ин ди ви ду ал ног еко ном ског ин-
те ре са и про ра чу на, са ци љем до би ја ња по сла, а не до го во ра са 
дру гим уче сни ком, ина че на по зи ци ји тр жи шног кон ку рен та, ко ји 
не рет ко укљу чу је и од лу ку о до бро вољ ном од у ста ја њу од тран сак-
ци о ног уго во ра.20) Са дру ге стра не, сход но за ко но мер но сти ма еко-
но ми је оби ма, ни жу це ну и по вољ ни ју ин ди ви ду ал ну по ну ду да је 
уче сник са ве ћим тр жи шним уде лом21), а сли чан ефе кат се оства ру-
је пу тем за јед нич ке по ну де. Број под но си ла ца по ну да у по ступ ку 
обр ну то је сра зме ран ве ро ват но ћи по сто ја ња ре стрик тив не прак-
се, с об зи ром да је кар тел ни до го вор лак ше оства ри ти у си ту а ци ји 
ма лог бро ја уче сни ка тен де ра. Ком пе ти тив ни тен дер ски по сту пак 
има два основ на об ли ка: тен дер у ко ме се под но се за тво ре не по-
ну де и кри те ри ју ми уче шћа су ре ла тив но сло же ни, а це на се ја вља 
као нај ва жни ји али не и је ди ни па ра ме тар за до би ја ње по сла, или - 
отво ре ни аук циј ски по сту пак над ме та ња, у ко ме су усло ви уче шћа 
ни ско по ста вље ни, а це на се ја вља као је ди ни кри те ри јум за за кљу-
че ње тран сак ци о ног уго во ра. По ступ ци јав не на бав ке, по сма тра но 

18) Овај пред лог под ра зу ме ва про ши ре ње де ло кру га по сту па ња Упра ве за јав не на бав ке, и 
до пу ну чл. 136, ст. 1 За ко на о јав ним на бав ка ма.

19) UNCITRALModelLawonPublicProcurement, 2011, до ступ но на: http:// un ci tral.org/un ci-
tral/texts&sta tus/pro cu re ment&in fra struc tu re de ve lop ment (при сту пље но 05.02.2014)

20) Ariel Ezrac hi, EUCompetitionLaw, Ox ford, UK-Por tland, USA, 2010, p. 111.

21)  Ni co la Di mi tri, Gu sta vo Pi ga, Gi an car lo Spag no lo, HandbookofProcurement, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, UK, 2006, p. 8.



СањаМ.ДанковићСтепановић Заштитаконкуренцијеисузбијање...

19

са аспек та за шти те прин ци па кон ку рент но сти, кла си фи ку ју се у 
три гру пе: на бав ка стан дард не ро бе и услу га, у ко јој се као је ди ни 
кри те ри јум од лу чи ва ња ја вља це на; јав ни ра до ви ве ли ке вред но-
сти, ка да се по сту пак спро во ди у две фа зе: у пр вој, ква ли фи ка ци ја 
по ну ђа ча усло вље на је ком пе тент но шћу и зах те вом ми ни мал ног 
фи нан сиј ског по тен ци ја ла, на осно ву кри те ри ју ма ко ји су ја сно 
и пре ци зно де фи ни са ни, док се у дру гој фа зи ко нач на од лу ка о 
за кљу че њу уго во ра до но си на осно ву по ну де о це ни (до ста вље-
не у за тво ре ним ко вер та ма); спе ци фич не, ви со ко спе ци ја ли зо ва не 
и кон сул тант ске услу ге, за ко је се тен дер ски по сту пак спро во ди 
на ба зи кри те ри ју ма ко ји се при мар но од но се на ком пе тент ност 
и про фе си о нал но ис ку ство.22) Сход но кон цеп ту „пра ви ла ре зо на“ 
(Ruleofreason), флек си бил ни ји став пре ма ко о пе ра ци ји кон ку ре на-
та мо же се за у зе ти у две си ту а ци је: ка да је збир на вред ност њи хо-
вих тр жи шних уде ла ма ња од 20% и уко ли ко је реч о ре ле вант ном 
тр жи шту ис тра жи ва ња и раз во ја.23)

Обим пре вен тив них ме ра ко је је мо гу ће и по треб но пред-
у зе ти у слу ча је ви ма по тен ци јал не по вре де прин ци па кон ку рент-
но сти кроз до го вор по ну ђа ча у тен дер ском по ступ ку у од но су на 
си ту а ци ју „на ме шта ња по ступ ка“ је знат но ши ри. При мар ну уло гу 
кон тро ле има на ру чи лац по сла: у слу ча ју сум ње у по сто ја ње не-
до зво ље ног до го ва ра ња, он u дру гом сте пе ну под но си при ја ву и 
пред мет да ље пре да је Упра ви за јав не на бав ке, од но сно Ко ми си ји 
за за шти ту кон ку рен ци је, с тим да на тре ћем ни воу слу чај би ва 
окон чан у суд ском по ступ ку. И у овој прав ној си ту а ци ји мо гу ће је 
да ин фор ма ци ју о по сто ја њу спо ра зу ма под не се је дан од уче сни-
ка, са ци љем оства ри ва ња иму ни те та од санк ци ја за ре стрик тив-
но спо ра зу ме ва ње. Нај зна чај ни је ме ре ко је на ру чи лац спро во ди у 
окви ру при пре ме по ступ ка јав не на бав ке у ци љу ума ње ња ри зи ка 
од „на ме шта ња по ну де“ од но се се на: па жљи ву и пра во вре ме ну 
при пре му по ступ ка пре вас ход но у сми слу при ку пља ња ин фор ма-
ци ја о оби му и струк ту ри по ну де, пла ни ра ње по ступ ка са ци љем 
мак си ми за ци је бро ја пра во ва ља них по ну да, кре и ра ње про це сног 
ам би јен та ко ји ће ко му ни ка ци ју ме ђу уче сни ци ма све сти на објек-
тив ни ми ни мум и из ра ду пра вил ни ка о ин ди ци ја ма и по сту па њу 
у слу ча је ви ма по сто ја ња осно ва не сум ње о „на ме ште ним по ну да-
ма“.24)

22) Експертскаанализаполитикезаштитеконкуренције:Србија, стр. 87.

23) Tho mas Sul li van, Her bert Ho ven kamp, AntitrustLaw.PolicyandProcedure:Cases,Materi-
als,Problems, Le xi sNe xis, Ne wark, USA, 2003, p. 187.

24) Упутствозаоткривањенамештенихпонудаупоступцимајавнихнабавки, Ко ми си ја за 
за шти ту кон ку рен ци је РС, 2011, до ступ но на: http://кзк.гов.рс (при сту пље но 08.02.2014)
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На ру чи лац ре зер ви ше овла шће ње да уго вор у тен дер ском 
по ступ ку не бу де за кљу чен уко ли ко по сто ји сум ња да ре зул тат 
над ме та ња ни је ре зул тат ефек тив не кон ку рен ци је. У слу ча ју ка да 
се утвр ди по сто ја ње по вре де учи ње но ре стрик тив ним спо ра зу ме-
ва њем, Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је од ре ђу је ме ру за шти те 
кон ку рен ци је и, оп ци о но, ме ру от кла ња ња по вре де кон ку рен ци је. 
Ме ра за шти те кон ку рен ци је се од но си на пла ћа ње нов ча не ка зне 
за учи ње ну рад њу по вре де кон ку рен ци је, чи ја се ви си на утвр ђу је 
за ви сно од на ме ре, те жи не, на сту пе лих по сле ди ца и тра ја ња по-
вре де. У слу ча ју да је по вре да на ста ла као ре зул тат удру же ног де-
ло ва ња уче сни ка на тр жи шту, од го вор ност за је со ли дар на. Скуп 
ме ра ко је тре ба да ми ни ми зи ра ју ве ро ват но ћу кре и ра ња си ту а ци је 
не до пу ште них до го во ра у тен дер ском про це су мо ра би ти па жљи во 
из ба лан си ран из ме ђу зах те ва за за шти том прин ци па кон ку рент но-
сти, за шти том тран спа рент но сти по ступ ка и на че лом ефи ка сно сти 
и ра ци о нал но сти си сте ма јав не на бав ке. У до ма ћем пра ву кон ку-
рен ци је, прак са Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је, па сход но ни 
суд ска прак са, још увек не рас по ла жу слу ча јем пра во сна жно утвр-
ђе не по вре де по осно ву кар тел ног спо ра зу ме ва ња у обла сти јав них 
на бав ки. 2013. го ди не от по чет је пр ви по сту пак у тој ка те го ри ји 
по вре де кон ку рен ци је. Ја ча ње кон ку рент но сти оства ру је се пре-
вас ход но кроз стан дар ди за ци ју про це ду ре, од но сно до ку мен та ци је 
и по ди за ње ни воа тран спа рент но сти по ступ ка. Исто вре ме но, по-
сту пак јав не на бав ке тре ба при ла го ди ти спе ци фич но сти ма сва ког 
по је ди нач ног слу ча ја и пред ме та јав не на бав ке. До го вор по ну ђа ча, 
ко руп ци ја, пре ва ра, при ну да и оп струк ци ја пред ста вља ју прав не 
осно ве за од би ја ње по ну де или по ни шта ва ње по ступ ка јав не на-
бав ке.

4. ЈАВНИ ИНТЕРЕС СУЗБИЈАЊА КАРТЕЛНИХ 
СПОРАЗУМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Ре стрик тив ни спо ра зу ми пред ста вља ју нај те жу по вре ду 
прин ци па сло бод не тр жи шне кон ку рен ци је – прет по ста вље но је 
по сто ја ње на ме ре, за бра ње ни су perse, а по сле ди ца је ни шта вост. 
Би ло да су за кљу че ни у ви ду уго во ра или ње го вих по је ди них од-
ре да ба, да су из ри чи ти или пре ћут ни, у ви ду уса гла ше не прак се 
или од лу ка удру же ња тр жи шних уче сни ка, ре стрик тив ни спо ра-
зу ми има ју зна чај ну по вре ду кон ку рен ци је за циљ или по сле ди цу. 
Ре стрик тив ни спо ра зу ми су за бра ње ни, осим у за ко ном пред ви ђе-
ним слу ча је ви ма из у зе ћа.25) Ни шта вост мо но пол ске кла у зу ле кон-

25)  За кон о за шти ти кон ку рен ци је РС, чл. 10, ст. 3 – чл.13 
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се квент но не зна чи и ни шта вост уго во ра26). Ко му ни тар но пра во27) 
утвр ђу је, а до ма ће пра во28) усва ја, пет ка те го ри ја до го ва ра ња ко је се 
aprioriква ли фи ку ју као ре стрик тив но спо ра зу ме ва ње, а од но се се 
на: по де лу тр жи шта или из во ра на бав ки, не по сред но или по сред но 
утвр ђи ва ње це на или дру гих усло ва тр го ва ња; огра ни ча ва ње или 
кон тро лу про из вод ње, ис по ру ка, тех нич ког раз во ја или ула га ња; 
при ме ну раз ли чи тих усло ва на исте оба ве зе са раз ли чи тим тр го-
вин ским парт не ри ма; усло вља ва ње за кљу че ња уго во ра до дат ним 
оба ве за ма, ко је по сво јој при ро ди или по слов ним оби ча ји ма ни су 
ве за не за пред мет уго во ра.

Нај те жи вид по вре де ефек тив не кон ку рен ци је пред ста вља-
ју кар те ли - ка те го ри ја хо ри зон тал них спо ра зу ма ба зи ра на на из-
ри чи том, а че шће пре ћут ном до го во ру су бје ка та ко ји деј ству ју на 
истом про из вод ном, од но сно про мент ном по слов ном ни воу, ко јим 
се ис кљу чу је њи хо ва при ро дан и прет по ста вљен од нос кон ку рент-
но сти и уса гла ша ва ју бит ни по слов ни па ра ме три, са ци љем да се 
пу тем кон тро ле пре те жног де ла по слов не ак тив но сти оста лим су-
бјек ти ма на мет ну усло ви по сло ва ња и оства ри екс тра про фит. Три 
су основ на кон сти ту тив на еле мен та кар те ла: мо но пол ски пред у-
сло ви, ко ји се пр вен стве но од но се на по сто ја ње суп сти ту та про-
из во да, од но сно услу га, по сто ја ње ба ри је ра за ула зак на од но сно 
тр жи ште, обим об у хва ће но сти тр жи шних уче сни ка и ела стич ност 
тра жње; дру гу гру пу чи не струк тур ни пред у сло ви, ко ји узи ма ју у 
об зир број уче сни ка спо ра зу ма, тр жи шну дис пер зо ва ност, аспект 
на бав ки и прав ни ре жим у сег мен ту санк ци о ни са ња кар тел них 
спо ра зу ма; нај зад, тре ћи сег мент по на ша ња се од но си на раз ме-
ну ин фор ма ци ја из ме ђу чла но ва кар тел ног спо ра зу ма, а цен трал но 
ме сто има це нов ни аспект – њи хо во од ре ђи ва ње и над гле да ње.29) 
У по ступ ку јав не на бав ке по ну ђа чи се до го ва ра ју о за јед нич ком 
на сту пу као од го во ру на по зив за уче шће на тен де ру30), нај че шће у 
фор ми уса гла ше ног по на ша ња, са ци љем оства ри ва ња ви ше тран-

26)  С об зи ром да је у прак си број уго во ра у ко ји ма је ин кор по ри са на ре стрик тив на кла у зу ла 
зна ча јан, њи хо ва ап со лут на ни шта вост, јер су то по пра ви лу од ред бе ко је се од но се на 
бит не са стој ке уго во ра - уне ла би зна чај ну до зу прав не не си гур но сти у прав ни про мет, 
па се ру шљи вост ја вља као ре ше ње, сход но чл. 105 За ко на о обли га ци о ним од но си ма 
РС, СлужбенилистСФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – од лу ка УС и 57/89, Службенилист
СРЈ, бр. 31/93 и СлужбенилистСЦГ, бр. 1/03 – УП)

27) Члан 101, став 1 Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је

28) Чл. 10, ст. 2 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је РС

29) Бо рис Бе го вић, Вла ди мир Па вић: Уводуправоконкуренције, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2012, стр. 48.

30) Ric hard Whish, Da vid Ba i ley, CompetitionLaw, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, UK-New 
York, USA, 2012, p. 536.



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.11-28.

22

сак ци о не це не, од но сно дру гих по слов них бе не фи та (нпр. сма ње-
ња опе ра тив них тро шко ва). 

Из у зи ма ње од санк ци о ни са ња ре стрик тив ног спо ра зу ме ва-
ња тр жи шних уче сни ка (Leniency) пред ста вља ин сти тут про ис те-
као из при ме не пра ви ла ре зо на, праг ма тич но сти и ефи ка сно сти у 
до ме ну ис тра жи ва ња кар тел ног до го ва ра ња. Због раз ли чи тих фор-
ми ко је мо гу да по при ме, а пи са на ће у прак си би ти пре из у зе так 
не го пра ви ло, док упра во су прот но ва жи за при су ство џентлмен-
ских спо ра зу ма у до ме ну кар тел ног до го ва ра ња - от кри ва ње и до-
ка зи ва ње ре стрик тив ног спо ра зу ме ва ња се по ста вља као ве о ма 
сло жен за да так. Сто га, из аме рич ког пра ва у ко му ни тар но, а из 
ње га он да 2005. у до ма ће пра во кон ку рен ци је се уво ди ин сти тут 
осло ба ђа ња од од го вор но сти уче сни ка ре стрик тив ног спо ра зу ма 
ко ји ње го во по сто ја ње при ја ви, од но сно до ста ви аде кват не до ка-
зе, ор га ну ко ји оства ру је при мар ну за шти ту кон ку рен ци је. Да ва ње 
иму ни те та или ума ње ње ка зни за од ре ђе ног уче сни ка ре стрик тив-
ног уго во ра, у за ме ну за до бро вољ но да ва ње ин фор ма ци ја или до-
ка за у ве зи са од но сним за бра ње ним спо ра зу мом, ко ји за до во ља-
ва ју уна пред де фи ни са не кри те ри ју ме пре или то ком спро во ђе ња 
ис тра жног по ступ ка, пред ста вља да нас нај ва жни ји ин стру мент у 
бор би про тив кар тел них до го во ра. Три су бит на кри те ри ју ма ко ја 
опре де љу ју успе шну им пле мен та ци ју про гра ма иму ни те та у до ме-
ну кар тел них спо ра зу ма: ја сна и јед но став на ре гу ла тор на пра ви ла, 
си гур ност и из ве сност у по гле ду бе не фи та ко је тр жи шни уче сник 
до би ја и пра во при о ри те та, у сми слу да пу ну ко рист при ја ве оства-
ру је са мо пр во по сту па ју ћи.31) Јав ни ин те рес је ста вљен ис пред це-
лис ход но сти ка жња ва ња јед ног уче сни ка, ко ме се да је иму ни тет 
или ума њу је ка зна, у за ме ну за до би ја ње ин фор ма ци ја и до ка за о 
кар тел ном по слу, пре или то ком по ступ ка.

Ин сти тут (де ли мич ног) из у зи ма ње од санк ци о ни са ња ре-
стрик тив ног спо ра зу ме ва ња тр жи шних уче сни ка на ла зи се на осе-
тљи вом прав ном те ре ну, на ко ме се укр шта ју деј ства на че ла прав ног 
опор ту ни те та и обли га ци о но-прав ног прин ци па рав но прав но сти, 

31) Уче сник спо ра зу ма ко ји пле ди ра на ужи ва ње пу ног иму ни те та од из ри ца ња санк ци је 
у ви ду оба ве зе пла ћа ња нов ча ног из но са ме ре за шти те кон ку рен ци је, а ко ја мо же да 
из но си нај ви ше 10% од оства ре ног укуп ног го ди шњег при хо да у го ди ни ко ја прет хо ди 
учи ње ној по вре ди, мо же га оства ри ти на два на чи на: уко ли ко Ко ми си ји за за шти ту кон-
ку рен ци је пр ви при ја ви да је од но сни спо ра зум за кљу чен, или уко ли ко до ста ви до ка зе 
аде кват не да про пра те до но ше ње ре ше ња о по вре ди кон ку рен ци је услед ре стрик тив ног 
спо ра зу ме ва ња. Уче сник спо ра зу ма ко ји ни је пр ви при ја вио по сто ја ње спо ра зу ма, од-
но сно до ста вио аде кват не до ка зе, нов ча на оба ве за по осно ву из ре че не ме ре за шти те 
кон ку рен ци је мо же би ти ума ње на уко ли ко до ста ви до ка зе ко ји Ко ми си ји до тог тре нут-
ка ни су би ли до ступ ни, кон се квент но че му ће би ти мо гу ће окон ча ње по ступ ка, од но сно 
до но ше ње ре ше ња о по вре ди кон ку рен ци је услед ре стрик тив ног спо ра зу ме ва ња. (чл. 
68, ст. 1 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је РС).
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и из ње га из ве де ног над прин ци па пра вич но сти. У кон крет ном слу-
ча ју - при мат до би ја ра ци о нал ни ути ли та ри зам, да ва њем пред но-
сти оп штој у од но су на по је ди нач ну прав ну вред ност. Чи ње ни ца да 
је уче сник у по слу при ја вио по сто ја ње ре стрик тив ног спо ра зу ма о 
ко ме Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је ни је има ла са зна ње, и про-
це су и ра ње та квог слу ча ја у сми слу за шти те прин ци па ефек тив не 
кон ку рент но сти има ве ћу спе ци фич ну те жи ну, дру штве ну и прав-
ну, у од но су на гу би так ко ји се огле да у осло ба ђа њу од оба ве зе пла-
ћа ња нов ча ног из но са ме ре за шти те кон ку рен ци је јед ног уче сни ка 
по сла, оног ко ји је под нео од но сну при ја ву. 

Јед но од нај ва жни јих пи та ња успе шног при вред ног и тр жи-
шног раз во ја, укљу чу ју ћи бу џет ску ста бил ност, Ср би је је сте ефек-
тив но и ефи ка сно спро во ђе ња по сту па ка јав них на бав ки, у ко ји-
ма се за шти та ефек тив не кон ку рен ци је ја вља као те жи шна тач ка. 
Ре стрик тив но спо ра зу ме ва ње пред ста вља нај те жи об лик по вре де 
кон ку рен ци је, а до го во ри за кљу че ни у по ступ ку јав не на бав ке, по-
сма тра но са ста но ви шта јав ног ин те ре са, с об зи ром да је не по сред-
но реч о јав ним сред стви ма – пред ста вља ју нај о збиљ ни ји об лик 
кар тел них спо ра зу ма. За то је ис тра жи ва ње овог про бле ма у до ма-
ћем по слов но-прав ном ам би јен ту у вре ме ну ко је до ла зи пи та ње не 
са мо пр во ра зред не дру штве не и на уч не оправ да но сти, већ и дру-
штве не од го вор но сти.
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Sanja M. Dankovic Stepanovic

PROTECTION OF COMPETITION AND 
SUPPRESSION OF CORRUPTION IN THE 
PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES

Re su me
Re gu la ted pu blic pro cu re ment system pro vi des the con di ti ons 

for a free and non-di scri mi na tory com pe ti ti ve fight bet we en bid ders 
as par ti ci pants in the ten der pro ce du re that is in the pu blic pro cu re-
ment pro ce du re, thus ac hi e ving a ra ti o nal and eco no mi cal use of pu blic 
funds. On the ot her hand, the sa me va lue is pro tec ted with the sup pres-
sion of cor rup tion ac ti vity in the pro ce du re. At the sa me ti me, in ac cor-
dan ce with the ef fects they pro du ce, the most va lue-se ri o us vi o la tion of 
com pe ti tion are fa ced in the pu blic pro cu re ment pro ce du res, pri ma rily 
in the area of car tel ar ran ge ments.

This pa per exa mi ned the in flu en ce of va ri o us ele ments on the le-
vel of com pe ti tion in the pu blic pro cu re ment pro ce du re that is the le vel 
of pro ba bi lity of dis tor tion of ef fec ti ve com pe ti tion. Analyzed fac tors, 
in the ca u sal se ri es, are di vi ded in to two ca te go ri es: ob jec ti ve, which 
are of pro ce du ral na tu re and in which the par ti ci pa tion cri te ria emer ges 
as the most im por tant cri te ria, and su bjec ti ve, which are of con trac-
tual na tu re and in which the com pe ti tor agre e ment emer ges as the most 
im por tant form. Star ting from the open ness and the com ple xity of the 
pu blic pro cu re ment pro ce du res as its most es sen tial cha rac te ri stics, a 
spe cial in te rest in re se arch is de vo ted to the is sue of dyna mic ba lan ce 
that is to the ma in te nan ce and adjust ment mec ha nisms wit hin the sys-
tem of ru les of com pe ti tion.

The re sults of re se arch in di ca te the exi sten ce of two ba sic types 
of il li cit be ha vi ors which re sult in a vi o la tion of ef fec ti ve com pe ti tion 
in the ten der pro ce du re. In the first ca se of „bid rig ging“, the pro cu ring 
en tity and the bid der ari se as su bjects, and the ba sic met hod is the use 
of terms and cri te ria which ob jec ti vely re sult in mi ni mi zing the num ber 
of par ti ci pants in the pro ce du re. This, in di rectly, re pre sents a form of 
re stric ti ve agre e ment be ca u se both con sti tu ent ele ments are cu mu la ti-
vely ful fil led: the first ele ment is su bjec ti ve - it is the mat ter of en ti ti es, 
na tu ral or le gal, who par ti ci pa te, di rectly or in di rectly, in the tra de of 
go ods or ser vi ces, pu blic aut ho ri ti es and lo cal go vern ments may al so 
par ti ci pa te, and the se cond ob jec ti ve ele ment - it is the mat ter of agre-
e ment that may be con clu ded in the form of ex press or ta cit con sent of 
the will, and which has a sig ni fi cant dis tor tion of com pe ti tion wit hin 
the ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia as its ef fect. Hig her tran sac tion 
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pri ce re pre sents the har mful ef fects - with the con sent of the pro cu ring 
en tity, due to li mi ted that is pre ven ted com pe ti tion, which con se qu ently 
pri ma rily the in te rest of the sta te, and the in te rests of po ten tial bid ders - 
mar ket par ti ci pants and con su mers. San cti ons are of per so nal, cri mi nal-
law, and pro perty na tu re. Le gal pro tec tion is ac hi e ved in the area of   ru-
les on sup pres sion of cor rup tion and the pro tec tion of com pe ti tion. The 
se cond mo del of „bid rig ging“ re fers to mu tual agre e ment of bid ders 
on the mat ter how to par ti ci pa te in the pro ce du re and on the out co me 
of pro ce du re which by its na tu re re pre sent a form of a re stric ti ve agre e-
ment, mo re pre ci sely a clas sic car tel. Its par ti ci pants re pla ce the na tu ral 
sta te com pe ti tion, which in he rently in vol ves com pe ti tion and ri va lry, 
with il li cit agre e ment on di vi sion of mar kets or the di vi sion of so ur ces 
of supply. Hig her tran sac tion pri ce re pre sents the har mful ef fects - re a-
li zed wit ho ut the con sent of the pro cu ring en tity, due to li mi ted that is 
pre ven ted com pe ti tion, which con se qu ently vi o la tes pri ma rily the in te-
rest of the sta te and in te rests of ot her bid ders out si de of car tel, as well as 
the in te rests of con su mers. San cti ons are pri ma rily of ma te rial na tu re, 
in the form of me a su res for pro tec tion of com pe ti tion and me a su res for 
eli mi na tion that is pre ven tion of vi o la tion of com pe ti tion. Le gal pro tec-
tion is pri ma rily exer ci sed in the area of   ru les of com pe ti tion.

The con clu sion of this pa per is that each of the se mo dels as su mes 
the ap pli ca tion of dif fe rent ru les and com plex cor pus of le gal me a su-
res in terms of com bi ning of pre ven ti ve me a su res and cri mi nal na tu re, 
as well as pro perty and per so nal-le gal san cti ons and it al so in clu des, 
in terms of ef fec ti ve ness and ra ti o na lity of tre at ment, a spe ci fic or der 
of the ir im ple men ta tion, which con se qu ently in clu des va ri o us le vels of 
in sti tu ti o nal prac ti ces. In the ca se of „pro ce du re rig ging“, a pre ven ti ve 
ef fect has the pri mary ro le in terms of the pre vi o us con trol of cri te ria for 
eva lu a tion and ac cep tan ce of the of fer re sul ting in the con clu sion of the 
con tract in the ten der pro ce du re. Con di ti ons sho uld be cle arly de fi ned 
and com pre hen si ve with no di scri mi na tory ef fect. The pri mary ro le in 
de tec ting ele ments of vi o la tion of the ru les of the pro ce du re ha ve bid-
ders who may eva lu a te the cri te ria as ir ra ti o nal gi ven the real pur po se 
and ob ject of the pu blic pro cu re ment, and apply for the pro tec tion of 
the ir rights. In the ca se of „bid rig ging“, the pro cu ring en tity has the 
main sup por ting ro le: in the event of su spi cion of il li cit agre e ment, it 
shall sub mit an ap pli ca tion and re fer the ca se to the com pe tent re gu la-
tory bo di es for pu blic pro cu re ment and pro tec tion of com pe ti tion, whi le 
the co urt acts in the third le vel of pro tec tion. San cti ons are de ter mi ned 
in an ad mi ni stra ti ve, ci vil and cri mi nal pro ce du re.

Star ting from the over prin ci pal of the ru le of the law in the area 
of ef fec ti ve im ple men ta tion of pu blic pro cu re ment, and be a ring in mind 
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the in te rest tri nity which is the su bject of pro tec tion: the sta te that is 
the bud get funds, on one hand, equ a lity of the mar ket par ti ci pants, on 
the ot her, and the in te rests of con su mers, as the third party - the re com-
men da tion of this pa per is two-si ded, and is gi ven in the le gi sla ti ve and 
in sti tu ti o nal con text.

Re gu la tory non-com pli an ce of re gu la ti ons on pu blic pro cu re-
ment and pro tec tion of com pe ti tion exists in terms of the right to par-
ti ci pa te in le gally in de pen dent en ti ti es that, ho we ver, re pre sent re la ted 
mar ket par ti ci pants wit hin the me a ning of exi sten ce of de ci si ve con trol 
of one par ti ci pant in re la tion to bu si ness prac ti ce of ot her par ti ci pants. 
In such si tu a tion, de spi te the ini tial lack of in ter fe ren ce for par ti ci pants 
to ap pe ar in the pro cu re ment pro ce du re, a fol lo wing sce na rio is re cor-
ded: ina bi lity to de li ver true ob jec ti vely gro un ded sta te ment on in de-
pen dent bid by the si de of par ti ci pant over which the re is a con trol ling 
in flu en ce of anot her re la ted en tity. Al so, the de ci sion on man da tory pro-
vi sion of sta te ment on in de pen dent of fer is in com ple te be ca u se it do es 
not re gu la te the ca se of fal se sta te ment and in this sen se it is ne ces sary 
to amend it by esta blis hing the cri mi nal li a bi lity of the bid der that is the 
re spon si ble per son ma king the sta te ment. Furt her mo re, cen tra li zed pro-
cu re ment mo del, alt ho ugh un do ub tedly con tri bu tes to the ra ti o na li za-
tion of the pro ce du re, it con se qu ently le ads to re duc tion of the num ber 
of bid ders, that is to in cre a se of con cen tra tion on the supply si de, thus 
in cre a sing the le vel of co or di na tion of mar ket par ti ci pants, and the le vel 
of pro ba bi lity of the con clu sion of re stric ti ve agre e ments. On the ot her 
hand, this mo del sup pres ses smal ler mar ket par ti ci pants in the pu blic 
pro cu re ment pro ce du re, ex cept in the event of a jo int of fer, which sig-
ni fi cantly un der mi nes the prin ci ple of equ a lity. Fi nally, a de ci sion that 
di rectly fa vors do me stic bid der in re spect to fo re ign bu si ness en tity, in 
the event of applying the cri te ria of eco no mi cally most su i ta ble of fer, (if 
the dif fe ren ce of the of fers in the fi nal sum of the we ights do es not ex-
ce ed ten) is in com pa ti ble with the con sti tu ti o nal pro vi si ons on na ti o nal 
tre at ment of fo re ign per sons who are mar ket par ti ci pants.

This pa per po in ted out the im por tan ce of im pro ving the fun cti o-
nal in sti tu ti o nal fra me work, pri ma rily in the area of   ef fec ti ve in ter - in-
sti tu ti o nal co o pe ra tion, as a ne ces sary pre con di tion of the ef fec ti ve pro-
tec tion of com pe ti tion and pre ven tion of cor rup tion in the area of pu blic 
pro cu re ment pro ce du res. In that sen se, a re com men da tion is to ap pro-
ach to for ma li za tion of co o pe ra tion in terms of con clu ding agre e ments 
on jo int par ti ci pa tion, in for ma tion sha ring and co or di na tion, which wo-
uld be sig ned by the Com mis sion for Pro tec tion of Com pe ti tion, An-
ti- Cor rup tion Agency, Re pu blic Com mis sion for the Pro tec tion of the 
Rights in Pro ce du res, Pu blic Pro cu re ment Of fi ce and ot her in sti tu ti ons 
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who se fi eld of ju ris dic tion in clu des, di rectly or in di rectly, the ef fec ti ve 
im ple men ta tion of pu blic pro cu re ment pro ce du res.
Key words: Pu blic pro cu re ment, Bid rig ging, Pro ce du re rig ging, Ten der cri-

te ria, Sup pres sion of cor rup tion, In ter-in sti tu ti o nal co o pe ra tion, 
Ef fec ti ve com pe ti tion en for ce ment

* Овај рад је примљен 12. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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КОРУПЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ*

Сажетак
Ко руп ци ја у ЕУ је у успо ну и учи ни ла да се то ком по след ње 

три го ди не ште та са 120 ми ли јар ди по ви си на 328 ми ли јар ди евра. 
Ис тра жи ва ње Ан ти ко руп циј ске агенцијe Европ ске уни је, као и ди-
рек то ра та прав де ЕУ, са др жи и по дат ке из по ли ци је и ту жи ла штва 
Уни је да је „због зло у по тре бе по ло жа ја и ко руп ци је“ 2013. го ди не 
под не се но 67 800 при ја ва. То је ре кор дан број у исто ри ји ЕУ. Шеф 
ге не рал ног ди рек то ра та прав де у струк ту ри Европ ске ко ми си је Ф. 
Ле Бај (Françoise Le Bail) уве ре на је да се у тим про це си ма ра ди о 
ми ли јар да ма евра. Ипак, те шко је про це ни ти та чан ни во ко руп ци-
је у ЕУ, јер Уни ја че сто не ма ком пе тен ци је да ис тра жу је од ре ђе не 
слу ча је ве, већ ис кљу чи во на ци о нал не др жа ве. За то су, ис ти че Ле 
Ба јо ва, на ша са зна ња са мо „врх ле де ног бре га“ и по чет нич ка. 

По ред то га, у Европ ској уни ји је, еви дент но је из зва нич-
них до ку мен та, за по чет про цес за ме не пој ма ко руп ци ја син таг мом 
„на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“, од но сно „на мер но не е фи ка сни 
ме на џер“. Уво ђе ње но вог тер ми на прав да се „по ли тич ком ко рект-
но шћу“.
Кључ не ре чи: Ко руп ци ја, „на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“, Европ ска 

уни ја, де мо кра ти ја, ин те гра ци је, по ли тич ка ко рект ност 

У ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња гра ђа на Европ ске уни је од 
2009. го ди не, од 75 до 79 од сто ис пи та ни ка сма тра ју да глав ни про-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије.
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блем Уни је ни је еко ном ска кри за и не за по сле ност, већ ко руп ци ја.1) 
Пре ма по след њем ис тра жи ва њу „Евро ба ро ме тра“ из 2012. го ди не, 
74 од сто гра ђа на Уни је при ме ћу је раст ко руп ци је.2) Но, оно што је 
по себ но обес хра бру ју ће је сте став ве ћи не гра ђа на Уни је да по бе да 
над ко руп ци јом ни је мо гу ћа (став 70 од сто ис пи та ни ка), при че му 
чак 67 од сто Евро пља на ве ру је у то да је ко руп ци ја део би зни са и, 
шта ви ше, кул ту ре сва ке др жа ве.3) Због то га ни су рет ки ис тра жи ва-
чи ко ји за кљу чу ју: „Са си гур но шћу се мо же утвр ди ти да је да нас 
ко руп ци ја гло бал ни фе но мен и је дан од нај ве ћих про бле ма вре ме-
на у ко јем жи ви мо и мо дер ног дру штва уоп ште.“4)

Ан ке ти ра ни гра ђа ни су ме ђу ко рум пи ра не про фе си је Уни-
је по ред по ли ти ча ра име но ва ли по ли ци ју (30 од сто ан ке ти ра них 
су из ја ви ли да су да ли ми то), за тим др жав не чи нов ни ке (пе ти на 
ис пи та ни ка је из ја ви ла да је да ла ми то ка ко би до би ли од лу ке и 
ре ше ња), за тим су ди је (14 од сто), по том сле де ле ка ри и тр жи шни 
ин спек то ри.5)

КОРУПЦИЈА И ДЕМОКРАТИЈА

Ко руп ци ја се као по јам и као прак са ја вља тек у дру гој по-
ло ви ни XX ве ка, тач ни је са раз во јем де мо кра ти је6) по сле Дру гог 
свет ског ра та7), ка да ко руп ци ја по ста је ме ђу на род ни про блем. Кор-
по ра ци је су у том пе ри о ду, по себ но на За па ду, за по че ле под ми ћи-

1) „Са мая кор рум пи ро ван ная про фес сия в стра нах Евро пе й ско го Со ю за – про фес сия по-
ли ти ка“, http://www.d-in struk ciya.ru/sta ti-o-ra bo te/sa maya-kor rum pi ro van naya-pro fes siya-
v-stra nach-evro peysko go-so i u za-pro fes siya-po li ti ka 

2) Ан тон Ку ли ков, „И сно ва о кор руп ции. Те пе рь о евро пе й ской“, http://www.prav da.ru/po-
li tics/par ti es/ot her/17-02-2012/1108488-cor rup tion-0 /17.02.2012 

3) „Ис сле до ва ние: Кор руп ция оста ет ся глав не й шей про бле мой в стра нах Евро со ю за“, 
http://www.apsny.ge/2012/pol/1329770631.php

4) Te na Tar le, „Ko rup ci ja u jav noj upra vi“, Pravnik,No 79, Za greb, 2004, str. 129.

5) Ан тон Ку ли ков, „И сно ва о кор руп ции. Те пе рь о евро пе й ской“, http://www.prav da.ru/po-
li tics/par ti es/ot her/17-02-2012/1108488-cor rup tion-0 /17.02.2012

6) Ви ди: Sla ven Ra vlić, „Iz vo ri po li tič ke ko rup ci je u de mo krat skom po ret ku: o stra nač koj ko-
rup ci ji“, ZbornikPravnogfakulteta, No 6, Za greb, 2010, str. 1241. 

7) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Куповинадржаве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 9-29. Овим про бле мом ба ви ли смо се и у књи га ма Откривањедржаве(по-
себ но o пи та њу „де мо кра ти ја – про па ло сред ство ге о по ли тич ког ути ца ја“), Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 22-27. и Политичкамодернизација, (пи та ње 
„Шта ни је у ре ду са де мо кра ти јом?“) Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 
43-52. Та ко ђе и на ру ском, „Что не в по ряд ке с де мо кра ти ей?“, Ученыезаписки Че ре по-
вец ко го го су дар стве ног уни вер си те та, Че ре по вец, No 1, 2010, стр. 8-11. Упор.: Пе тер 
Ко ва чич – Пер шин, „Эко но ми че ский кри зис и за пад ная де мо кра тия“, ВестникЧерепо-
вецкогогосударственногоуниверситета, Че ре по вец, No 1, 2010, str. 68-75.
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ва њем др жав них чи нов ни ка, а с по ја вом гло ба ли за ци је ова штет на 
дру штве на по ја ва не га тив но ути че на раз вој мно гих др жа ва и на ро-
да. Ко руп ци ја је, пре ма ми шље њу не ких ауто ра, „нор мал на де лат-
ност у ка пи та ли зму“, од ко је је мо гу ће из ба вље ње „са мо сло мом 
си сте ма“,8) јер ка ко вре ме од ми че ко руп ци ја се са мо уве ћа ва. Ов де 
тре ба на ве сти и ми шље ње Иго ра Ла у та ра, ко ји сма тра да је ко руп-
ци ја ро ђе на и од не го ва на на За па ду, због си сте ма вред но сти ко ји 
за по ве да чо ве ку да се обо га ти по сва ку це ну.9) Не ки ауто ри, опет, 
иро нич но кон ста ту ју да је „спек такл ко руп ци је ви тал на стра на де-
мо кра ти је“, јер има за ба вљач ку, пе да го шку и функ ци ју ка тар зе.10) 
Но, без об зи ра на иро ни ју или ра ци о нал ност, чи ње ни ца је да је 
ко руп ци ја по ста ла је дан од глав них по ли тич ких про бле ма у XXI 
ве ку, што при зна ју чак и аме рич ки ауто ри, ко ји су ло јал ни по сто је-
ћем по ли тич ком по рет ку.11)

 У том сми слу, ко руп ци ја је из гле да веч на те ма де мо крат ских 
по ре да ка и гло ба ли за ци је, јер ка ко све до че исто ри ча ри ни је би ла 
акут ни про блем мо нар хи ја. Но, да нас се де мо крат ски ре жи ми су о-
ча ва ју са ко руп ци јом, ре кло би се, не ви ђе них раз ме ра. Због то га се 
о овом про бле му и до ста, мо жда и пре ви ше, пи ше а да ипак не ма 
ре зул та та. Шта је, да кле, но во по пи та њу ко руп ци је у ЕУ па да ова 
те ма за вре ђу је но ву па жњу?

„НАМЕРНО НЕЕФИКАСНИ МЕНАЏЕР“

У Европ ској уни ји је, што је еви дент но из зва нич них до ку-
мен та, за по чет про цес за ме не пој ма ко руп ци ја (со фи сти ци ра ном) 
син таг мом „на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“, од но сно за под ми-
ће ног „не е фи ка сни ме на џер“, а уво ђе ње но вог тер ми на се прав-
да „по ли тич ком ко рект но шћу“.12) Тер мин „на мер но не е фи ка сни 
ме наџ мент“ пр ви пут је упо тре бљен од ис тра жи вач ке гру пе Pri-
ce wa ter ho u se Co o pers EU and Ecorys, ко ја је ана ли зи ра ју ћи, 2010. 
го ди не, тро ше ње нов ца из фон до ва ЕУ до шла до по да тка да су те 
го ди не рас по ла га ли са 2406 ми ли јар ди евра, а да од то га на „на-
мер но не е фи ка сни ме наџ мент“ от па да 18 од сто. Исти ис тра жи ва-

8) „Евро ин те гра ция: кор руп ция в Евро пе - вам и не сни ло сь та кое!”, 15.09.2013, http://xn--
b1ag hloc dtie.com/news/21585.html

9) Иго рь Ла у тар, „В Евро со ю зе во ру ют тре ть бюд же та“, 30 сен тя бря 2013, http://ru-an.in fo/ 

10) Jean Ba u dril lard, “Le mi ro ir de la cor rup tion“, Liberation, 19/02/1996.

11) Ви ди: Chri stian Caryl, „The Cor rup tion Pan de mic”, ForeignPolicy, 08/11/2012 12:44

12) Ан тон Шан до ров, „Кор руп ция в сти ле евро“, http://www.nvspb.ru/tops/kor rup ciya-v-sti le-
evro-52543
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чи ука зу ју и на то да је то 20 од сто бру то на ци о нал ног до хот ка 
(БНД) свих др жа ва ЕУ, ко је „па три ци ји Но вог Ри ма“ (чи нов ни ци) 
го ди шње оду зму фон до ви ма. Др жа ве у ко ји ма се нај ви ше тро ши 
на „на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“ су Фран цу ска, Ма ђар ска, Хо-
лан ди ја, Ли тва ни ја, Пољ ска, Ру му ни ја, Шпа ни ја и Ита ли ја, где на 
го ди шњем ни воу „не е фи ка сни ме на џе ри“ при сво је од 1,4 до 2,4 
ми ли јар де евра.13) 

Нај ко рум пи ра ни ји у ЕУ су по ли ти ча ри, пре ма са зна њи ма не-
вла ди ног сек то ра у ЕУ. Нај ма ње ко рум пи ра ни по ли ти ча ри су они 
ко ји до ла зе из Дан ске и Швед ске, а нај ко рум пи ра ни ји Гр ци и Бу-
га ри. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи но вим скан да ли ма ен гле ских по ли ти-
ча ра, а у ве зи са ко руп ци јом, они пре те да угро зе по зи ци је грч ких 
и бу гар ских по ли ти ча ра. Бри сел ска би ро кра ти ја, у са рад њи са не-
ким на ци о нал ним вла да ма, да би по ка за ла јав ном мње њу да не што 
пред у зи ма, по че ла је у окви ру бор бе са ко руп ци јом про це су и ра ње 
чак и пред сед ни ка др жа ва, пре ми је ра и ми ни ста ра. 

Мо жда је бри сел ску би ро кра ти ју на ова кав обра зац по на ша-
ња на те ра ло и то што је ко руп ци ја у ЕУ омо гу ћи ла да се то ком 
по след ње три го ди не ште та са 120 ми ли јар ди по ви си на 328 ми ли-
јар ди евра.14) Упра во овај по да так је об ја ви ла европ ска ин сти ту ци-
ја „The EurAc tiv“, као зва нич ни по да так. Ис тра жи ва чи Бер лин ске 
шко ле упра вља ња Херт и Фон да Бер телс ман ви де ди рект ну ве зу 
из ме ђу ни воа ко руп ци је и бу џет ског де фи ци та др жа ва ЕУ, што се 
по себ но ви ди на при ме ри ма Ита ли је и Грч ке.15) Ина че, нај ко рум пи-
ра ни ја др жа ва Европ ске уни је је, пре ма на ла зу Tran spa rency In ter-
na ti o nal, Грч ка.16)

ПРОЦЕСИ ПРОТИВ ЕУ ПОЛИТИЧАРА

Кра јем но вем бра 2013. го ди не суд у Ха но ве ру је са слу шао 
пр ве све до ке у про це су про тив бив шег пред сед ни ка не мач ке Кри-
сти а на Вул фа, ко ји је оп ту жен за ко руп ци ју док је био на че лу др жа-

13)  Исто. 

14) Пре ма: Сер гей Гор ди ен ко: „Да же за пад ные эк спер ты при зна ли, что в Евро со ю зе про цве-
та ет кор руп ция“, http://kpu-ch.com/news/ser gej_gor di en ko_daz he_za padnye_ehksperty_
pri zna li_chto_v_evro so ju ze_pro cve ta et_kor rup ci ja/2013-04-15-2124, 

15) Исто. 

16) „Tran spa rency-Ran king: Kor rup tion in Kri sen land Spa nien nimmt dra stisch zu”, DerSpiegel, 
03/12/2013
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ве.17) Ра ди се о 28 слу ча је ва у ко ји ма је бив ши не мач ки пред сед ник 
узео но вац да би „зло у по тре бом вла сти“ раз ли чи тим ком па ни ја-
ма и ли ци ма омо гу ћио да до би ју тра же не услу ге или при ви ле ги је. 
Ов де ва ља под се ти ти на то да су пре ми је ри Сло ве ни је и Хр ват ске 
та ко ђе по истом осно ву оп ту же ни, а да ли ста ти ме ни је ис цр пље на.

За јед нич ко свим оп ту жни ца ма за ко руп ци ју у Уни ји, је сте то 
да је ве ли ка ште та ко ју су по ли ти ча ри на не ли бу џе ту др жа ве, што 
ка да се све са бе ре да је фан та стич не су ме. Ан ти ко руп циј ска аген-
ци ја Европ ске уни је (OLAF) пред ста ви ла је ис тра жи ва ње у ко ме, 
из ме ђу оста лог, пи ше: „Гу би так Европ ске уни је због ко руп ци је на 
го ди шњем ни воу из но си 323 ми ли јар де евра, што пред ста вља јед-
ну тре ћи ну пред ло же ног сед мо го ди шњег бу џе та од 2014. до 2020. 
го ди не.18) Ово са зна ње ба ца са свим дру га чи је све тло на ко руп ци-
ју на це ло куп ном За па ду (САД и Европ ска уни ја), јер ко руп ци ја у 
дру гим зе мља ма пред ста вља тек ма ли део за пад не.19) 

Евро скеп ти ке ови по да ци на во де на за кљу чак да овим па да 
ма ска да је ЕУ уре ђе на асо ци ја ци ја ко ја се успе шно бо ри про тив 
ко руп ци је, па као екс клу зи ван по да так на во де чи ње ни цу „јој ра чу-
ни ни су по твр ђе ни 17 го ди на за ре дом због ми ли јар ди из гу бље них 
у пре ва ра ма и ра сип но сти“.20)

Да би се схва тио ни во ко руп ци је у ЕУ по треб но је са ку пи ти 
раз ли чи те по дат ке европ ских ин сти ту ци ја и аген ци ја, ко је се ба ве 
пи та њи ма ко руп ци је. Спо ме ну то ис тра жи ва ње Ан ти ко руп циј ске 
аген ци ја Европ ске уни је, као и ди рек то ра та прав де ЕУ са др же и 
по дат ке из по ли ци је и ту жи ла штва Уни је да је „због зло у по тре бе 
по ло жа ја“ и ко руп ци је 2013. го ди не под не се но 67 800 при ја ва.21) 
То је ре кор дан број у свој исто ри ји ЕУ. Ни ски ни во ко руп ци је у 

17) Ми трич Дми три ев, „Кор руп ция на За па де“, http://ex pert.ru/2013/11/22/an ti kor rup tsi-
onnyij-mif/

18) Исто. 

19) На при мер, у САД ме ди ји упра во у но вем бру пи шу о ве ли кој афе ри те шкој шест ми-
ли јар ди до ла ра, а чи ји су ак те ри ви со ка по ли тич ка ели та и ста нов ни ци Бе ле ку ће. Ри та 
Кран двел, ру ко во ди алц фи на сиј ске слу жбе гра да Дик со на (Или но ис), за се дам го ди на 
ра да, узи ма ла је го ди шње де вет од сто град ског бу џе та и пре ба ци ва ла на свој ра чун, што 
је на кра ју из но си ло 30 ми ли о на до ла ра. Од по чет ка 2013. го ди не до но вем бра исте го-
ди не, ухап ше но је због ко руп ци је укуп но 2320 др жав них чи нов ни ка САД, раз ли чи тог 
ни воа, од то га 678 је оп ту же но „за по себ но те шку ко руп ци ју“. 

20) „De set ma snih la ži o Europ skoj uni ji“, http://www.hrhb.in fo/con tent.php?r=1524-De set-ma-
snih-la%C2%9Ei-o-Europ skoj-uni ji (03-01-2012).

21) Ово ни је из не на ђу ју ће ка да, пре ма слу жбе ним по да ци ма, у ЕУ има ве ли ки број би ро-
кра та. Са мо у Европ ској ко ми си ји ра ди око 38.000 љу ди. У пар ла мен ту ЕУ ко ји има 
пре ко 700 по сла ни ка, ра ди још 6000 њу хо вим по моћ ни ка (у Ге не рал ном се кре та ри ја ту). 
У Ге не рал ном се кре та ри ја ту Ве ћа ЕУ ра ди пре ко 3500 љу ди. На њих гра ђа ни из два ја-
ју 1.147.885.101616 евра го ди шње. Прeма „De set naj ve ćih la ži o Europ skoj uni ji“, http://
europ ska u ni ja.yola si te.com
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ЕУ, јед ном реч ју, бај ка је за ма лу де цу. Шеф ге не рал ног ди рек то-
ра та прав де у струк ту ри Европ ске ко ми си је Ф. Ле Бај (Françoise Le 
Bail) уве ре на је да се у тим про це си ма ра ди о ми ли јар да ма евра. 
Ипак, про це ни ти та чан ни во ко руп ци је у ЕУ је те жак за да так, јер 
Уни ја че сто не ма ком пе тен ци је да ис тра жу је од ре ђе не слу ча је ве, 
већ ис кљу чи во на ци о нал не др жа ве ко је чи не ову гло ба ли стич ку 
тво ре ви ну. За то су, ис ти че Ле Ба јо ва, на ша са зна ња са мо „врх ле-
де ног бре га“ и по чет нич ка. Са овом оце ном се сла же и ру ко во ди-
лац OLAF-а Ђо ва ни Ке слер, ко ји ис ти че да на ци о нал не др жа ве у 
си сте му Европ ске уни је че сто пред ста вља ју пре пре ку и за шти ту 
за љу де уме ша не у ко руп ци ју. Ипак, ов де тре ба би ти опре зан, јер 
пре ма дру гим по да ци ма, ЕУ има овла шће ња да де лу је на под руч-
ју ан ти ко руп ци о не по ли ти ке у скла ду са па ра ме три ма утвр ђе ним 
СпоразумомофункционисањуЕУ. По ред то га, усво јен је од стра не 
Европ ског пар ла мен та Штокхолмскипрограм2009. го ди не, ко јим 
је Европ ска ко ми си ја до би ла по ли тич ки ман дат за ме ре ње на по ра 
у бор би про тив ко руп ци је и за раз вој све о бу хват не ан ти ко руп ци о-
не по ли ти ке ЕУ у са рад њи са GRE CO-om (Gro up of Sta tes Aga inst 
Cor rup tion) ко јег је осно ва ло Ве ће Евро пе.22)

На рав но, ов де ва ља по ста ви ти пи та ње ни је ли у то ме сми сао 
уве ћа ва ња, од но сно не е фи ка сно сти бор бе про тив ко руп ци је – да ља 
гло ба ли за ци ја и од у зи ма ње су ве ре ни те та на ци о нал ним др жа ва ма. 

И сам рад Европ ске ко ми си је је оба ви јен ве лом тај не, јер 
ра ди „без па пи ра, док рад ве ли ког бро ја по лу тај них ко ми си ја и 
европ ских ко ми те та уоп ште и ни је мо гу ће кон тро ли са ти. У Европ-
ској ко ми си ји не по сто ји над зор над рас по де лом нов ца, али ни уну-
тра шња кон тро ла.23)

Та ко ђе они ко ји ко рум пи ра ју пред став ни ке Уни је и на ци о-
нал них др жа ва из у зет но се тру де да ин фор ма ци је о ко руп ци ји не 
за вр ше у ме ди ји ма, чак по це ну уни ште ња кон крет ног ме ди ја или 
ње го вом ку по ви ном. Ипак, скан да ли са ко руп ци јом по тре са ју Уни-
ју. 

Го ди не 2011. Европ ску уни ју је по тре сао но ви скан дал. Но-
ви на „Daily Te le graph“ је об ја ви ла чла нак ка ко су ли ца на др жав ној 
слу жби кра ли но вац из бу џе та Европ ског пар ла мен та (1,5 ми ли јар-
ди ен гле ских фун ти). Бри сел ска би ро кра ти ја је пр во по ку ша ла да 
за та шка слу чај, а по том је кре ну ла „у бор бу про тив ко руп ци је“, ко-
ја се за вр ши ла од у зи ма њем пу но моћ ја не ким чи нов ни ци ма да са-

22) „Bor ba pro tiv ko rup ci je u EU“, http://www.an ti ko rup ci ja.hr/De fa ult.aspx?art=1188

23) Да у Европ ској уни ји за и ста по сто ји мо гућ ност ра сип нич ког по на ша ња све до чи и чла-
нак „De set naj ve ćih glu po sti na ko je EU tro ši no vac Euro plja na“, http://europ ska u ni ja.yola si-
te.com/10-naj ve ćih-glu po sti.php
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ми се би пот пи су ју днев ни це и дру ге при на дле жно сти. Исте го ди-
не, но ви на ри „Sun day Ti mes-а“ су об ја ви ли ре зул та те ис тра жи ва ња 
о то ме ко ли ко чи нов ни ци из Бри се ла по ма жу у ло би ра њу ин те ре са 
не ких љу ди и ком па ни ја. На „уди цу“ су се упе ца ли (бив ши) ми ни-
стар спољ них по сло ва Сло ве ни је Зо ран Та лер, (бив ши) ми ни стар 
спољ них по сло ва Аустри је Ернст Штра сер и (бив ши) пре ми јер Ру-
му ни је Адри ан Се ве рин, по твр див ши да ра де у ин те ре су ло би ја.

Ни 2012. го ди на ни је би ла дру га чи ја, на и ме до јав но сти је 
опет до шао од јек ве ли ког скан да ла, а ко ји се од но сио на би ро кра-
ти ју у Европ ској уни ји. Глав ну уло гу има ла је глав ни ре ви зор Уни-
је Мар та Ан дре а сен, ко ја је од би ла да ста ви пот пис на за вр шни ра-
чун бу џе та Уни је за 2001. го ди ну. Раз лог је тај што за вр шни ра чун 
ни је ура ђен по ва же ћим фи нан сиј ским стан дар ди ма, а чи нов ни ци 
уни је су, по ред то га, има ли мо гућ ност да ано ним но ме ња ју по дат ке 
у за вр шном ра чу ну. Ана ли зом до ку мен та ни је би ло мо гу ће утвр ди-
ти ка ко је тро шен но вац из бу џе та ЕУ, а бри сел ски ди рек то рат ни је 
мо гао да уђе у траг за 620 000 ра чу на пла ће них 2001. го ди не. Ре ви-
зо ри су ја сно ста ви ли до зна ња да је нај ма ње пет од сто европ ског 
бу џе та не ста ло у не по зна том прав цу (тач ни је не по зна тим џе по ви-
ма и ра чу ни ма). 

Европ ска ко ми си ја је по том сме ни ла са ду жно сти са ве сну 
Мар ту Ан дре а сен. 

Ина че, до ско ро се сма тра ло да ка да је Евро па у пи та њу, да 
ко руп ци је не ма у Не мач кој, Бел ги ји, Хо лан ди ји, Че шкој, Сло вач-
кој, Швај цар ској, Нор ве шкој, Швед ској и Дан ској, док ко руп ци ја у 
раз ли чи тим фор ма ма по сто ји у Фран цу ској, Шпа ни ји, Пор ту га ли-
ји, Ита ли ји, др жа ва ма бив ше Ју го сла ви је, при бал тич ким др жа ва-
ма, Ма ђар ској, Ру му ни ји, Бу гар ској, Грч кој, итд.24)

Не вла ди на ор га ни за ци ја „Тран спе рен си Ин тер нешнл“ 
(„Tran spa rency In ter na ti o nal“) сва ке го ди не пред ста вља тзв. Ин декс 
ко рум пи ра но сти др жа ва и сма тра се “про за пад ном” ор га ни за ци-
јом. Го ди не 2010, пре ма на ла зу ове ор га ни за ци је, на при мер, Дан-
ска, Син га пур и Но ви Зе ланд ни су има ли слу ча је ве ко руп ци је. Но, 
ка да су у пи та њу европ ске др жа ве би ло је мно штво ме то до ло шких 
про бле ма, јер ко руп ци ја др жав них чи нов ни ка, у сми слу да до не су 
ова кву или она кву од лу ку, ни је мо гла би ти ре ги стро ва на. Јед но-
став но, европ ски си стем уве за но сти и за тво ре ност од но са би зни са 
и дру штве них де лат ни ка ни је омо гу ћа вао ствар ни увид,25) а нај ве ћи 
про блем је био што по сто ји од су ство кон тро ле уви да у да ро ва ња 

24) А. А. Ка здым, „Кор руп ция по-евро пе й ски”, http://www.kon ti nent.org/ar tic le_
rus_5139ad25793f7.html

25)  Исто. 
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од стра не по слов них љу ди и кор по ра ци ја по ли тич ким пар ти ја ма. У 
том сми слу не ма ни ка квих огра ни че ња ни кон тро ле чак ни у др жа-
ва ма по пут Швај цар ске, скан ди нав ским др жа ва ма и слич но. Због 
то га на ла зи „Тран спе рен си Ин тер нешнл“ и скан да ли у ЕУ по ве за-
ни са ко руп ци јом ни су са гла сни. 

Сле де ћи про блем је оза ко ње ност „ло би ра ња“, јер гра ђа ни 
не ма ју мо гућ ност уви да и са зна ња о то ме да је не ка од лу ка до не-
се на на осно ву ло би ра ња, а та кве од лу ке до но се пар ла мен ти, вла-
де и дру ге др жав не ин сти ту ци је и по је дин ци. Ло би ра њем се мо же 
чак обез бе ди ти и да пар ла мент усво ји од ре ђен за кон по же љи не ке 
ком па ни је или бо га тог по је дин ца. Због то га су глав ни про бле ми са 
ко руп ци јом у Европ ској уни ји исти за све др жа ве. 

Струч ња ци „Тран спе рен си Ин тер не шнал“ та ко ђе упо зо ра ва-
ју на ло би ра ње као ме тод ле гал не ко руп ци је. Са мо шест др жа ва 
Уни је има за ко не ко ји ре гу ли шу ло би ра ње (Фран цу ска, Не мач ка. 
Ли тва ни ја, Пољ ска, Сло ве ни ја и Ве ли ка Бри та ни ја). У свим оста-
лим др жа ва ма ло би сти има ју не ве ро ва тан про стор да ути чу на од-
лу ке др жав них функ ци о не ра,26) чи ме се но вац ску пљен по ре зи ма и 
так са ма сли ва у при ват не ру ке и у џе по ве ма ле гру пе љу ди. Ви со-
ки ри зи ци по ве за ни са ко руп ци јом су за па же ни у Бел ги ји, Че шкој, 
Фран цу ској, Не мач кој, Грч кој, Ма ђар ској, Ита ли ји, Хо лан ди ји, 
Сло ве ни ји и Швај цар ској, јер ни је ре гу ли сан кон фликт ин те ре са 
при усва ја њу за ко на. 

Иста не вла ди на ор га ни за ци ја, „Тран спе рен си Ин тер не шнал“ 
је 2012. го ди не спро ве ла ис тра жи ва ња у Европ ској уни ји, на осно-
ву ко га је на пи сан ре фе рат за Европ ски пар ла мент, у ко ме је кон-
ста то ва но да су у скан да ле са ко руп ци јом уме ша ни и пред сед ни ци 
др жа ва, пре ми је ри, ми ни стри, али и ни жи др жав ни чи нов ни ци. И 
све је ма ње раз ли ке од тра ди ци о нал но под ло жни јег ко руп ци ји ју га 
и оста лих де ло ва Уни је, јер је овом по ша сти чак и Се вер об у хва ћен, 
ко ји је ва жио за остр во без ко руп ци је. Ве о ма ви сок по сто так ко-
руп ци је је и у Хо лан ди ји, док у Швај цар ској и Швед ској од су ству је 
прав на ре гу ла ти ва за ову област, по себ но за по ли тич ке пар ти је. У 
Фран цу ској и Бел ги ји већ не мо гу да иза ђу на крај са ко руп ци јом, 
јер све ме ре се по ка зу ју не е фи ка сним. Пре ма на ла зи ма „Тран спе-
рен си Ин тер не шнал“, у Европ ској уни ји де лат ност ло би ста је пре-
кри ве на ве лом тај не. Не по сто ји још ни спи сак ло би стич ких гру па, 
ко ји се бо ре за кон крет не ин те ре се од ре ђе них по слов них љу ди или 
ком па ни ја. 

Пре ма по да ци ма пор та ла „Ру ска Не мач ка“, ко руп ци ја је у ЕУ 
до сти гла не ве ро ват не окви ре. Мно го број ни фон до ви се го ди на ма 

26)  Исто. 
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пљач ка ју, а да ни ко од над ле жних ни је пред у зео не што да то спре-
чи.27) До ду ше, ако је за уте ху, струч ња ци су одав но упо зо ра ва ли 
на ову чи ње ни цу, али их је ма ло ко од над ле жних чуо. По ред кра-
ђе и ко руп ци је, тре ћа став ка у ис кр слом скан да лу је бе сми сле но 
тро ше ње нов ца из европ ских фон до ва. На и ме, ис тра жи ва чи гру пе 
Pri ce wa ter ho u se Co o pers EU and Ecorys су ана ли зи ра ли 192 слу ча-
ја рас по де ле нов ца и до шли до по да тка да је тач но по ло ви на нов-
ца не ста ла „као очи глед на ко руп ци ја“, од но сно нај ве ро ват ни је као 
„по сле ди ца ко руп ци је“.28) 

„Тран спе рен си Ин тер не шнал“ је, сво јом ме то до ло ги јом, ме-
рио ко руп ци ју у 25 др жа ва ЕУ 2012. го ди не и до шао до по да та ка 
да у свим тим др жа ва ма по сто ји ко руп ци ја, али раз ли чи тог ни воа 
и оби ма.29) Ауто ри сту ди је ука зу ју на то да др жав ни чи нов ни ци у 
ЕУ мо гу да из бег ну од го вор ност за сво је по ступ ке, те на ме шта ју 
тен де ре (за јед но са по слов ним љу ди ма) или ути чу на др жав ну по-
ли ти ку та ко да омо гу ћа ва ју ко рист од ре ђе ним љу ди ма или ком па-
ни ја ма, на рав но и се би. Пар ла мен ти, при то ме, уоп ште ни су у ста-
њу да до не су аде кват не по прав ке за ко на или усво је „од бра на шке“ 
ан ти ко руп тив не за ко не. 

У ЕУ не ма ју од го вор ко кра де но вац из бу џе та и фон до ва 
Уни је, али очи глед но и не же ле да зна ју, јер је пред лог ше фа Ан ти-
ко руп ци о не аген ци је ЕУ, Ке сле ра да се уве де Европ ска кан це ла ри-
ја за ис тра жи ва ње ми та и ко руп ци је од би јен од европ ских пар ла-
мен та ра ца, при че му су пред ња чи ли по сла ни ци из Ру му ни је. 

У мно гим др жа ва ма Уни је ка мен спо ти ца ња је за кон о ло-
би ра њу и за ко ни о „whi stle blow“ pro tec tion – за шти ти оних ко ји 
при ја ве ко руп ци ју. 

БОРБА СА КОРУПЦИЈОМ

Чи ње ни ца је да ис ку ства не ких др жа ва, по пут Син га пу ра, 
Хонг Кон га, Пор ту га ли је и Швед ске, ука зу ју на то да по сто је пе-
да го шке ме то де, али и ме ре у обла сти ме наџ мен та, ко је до при но се 
сма ње њу ко руп ци је у свим сег мен ти ма дру штва. Ту глав ну уло гу 
има вас пи та ње за истин ске вред но сти.30) Анар хи сти има ју пред лог 

27) Юрий Юрь ев, Кор руп ция в евро пе й ских струк ту рах: мне ния - ИА REX, 13. нов. 2013, 
http://ur-2222.li ve jo ur nal.com/1650027.html

28)  Исто.

29)  „Евро па в се тях кор руп ции“, 06-08-2012, http://kprf.ru/in ter na ti o nal/107034.html

30) Ко руп ци ја на ру ша ва основ на људ ска пра ва и људ ско до сто јан ство, као и рав но прав ност. 
Истин ски вас пи та ни љу ди су ин те грал не мо рал не лич но сти, те мо гу би ти до бар пу то каз 
за пре ва зи ла же ње про бле ма. На жа лост, све ви ше ин сти ту ци ја се ли ша ва вас пит не функ-
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да се уки ну др жа ве, сма тра ју ћи да он да не би ни би ло ко руп ци је.31) 
Ме ђу тим, ве ли ко је пи та ње да ли би чо ве чан ство на по сто је ћем ни-
воу раз во ја мо гло да жи ви без др жа ве. 

Осим рас пу шта ња ор га на вла сти, по сто је и три раз ра ђе на 
при сту па бор би са ко руп ци јом. Пр во, по о штра ва ње за ко на и њи-
хо ва до след на при ме на, чи ме се по ве ћа ва страх од ка зни. Дру го, 
мо гу ће је ство ри ти еко ном ски по ре дак ко ји до зво ља ва пред став ни-
ци ма др жа ве да уве ћа ва ју сво ју до бит, а да не на ру ша ва ју пра ви ла 
и за ко не. То зна чи прак тич но ле га ли зо ва ти ко руп ци ју. Тре ће, по ве-
ћа ти зна чај тр жи шта и кон ку рен ци је, чи ме се ума њу је по тен ци јал-
на до бит од ко руп ци је. 

У све му то ме ва жну уло гу има и уну тра шња кон тро ла, тј. 
обу ка и при ти сак на пред став ни ке др жа ве да сво је оба ве зе оба вља-
ју ко рект но и по за ко ну. У том си сте му ва жну уло гу има спо ме-
ну та уну тра шња кон тро ла над сва ким др жав ним пред став ни ком. 
По себ но је ва жно кон тро ли са ти пред став ни ке из вр шне вла сти ко ји 
на ла зе на чи на да пот чи не ин сти ту ци је пра ва (ту жи ла штво, по ли-
ци ју и су до ве), али и би ро крат ски апа рат др жа ве. Упра во уну тра-
шња кон тро ла мо же да по мог не очу ва њу де ла ауто но ми је спо ме ну-
тих ин сти ту ци ја. Али, ту је и спо ља шња кон тро ла, а у том сми слу 
је нај е фи ка сни ја сло бо да го во ра и ме ди ја. Без об зи ра на ви со ке 
прав не стан дар де и со ци јал ни раз вој, ста нов ни ци ЕУ сма тра ју ко-
руп ци ју јед ним од нај ве ћих и нај ва жни јих про бле ма европ ских др-
жа ва, чла ни ца Уни је.32) 

Европ ска ко ми си ја је 6. ју на 2011. до не ла па кет ме ра ка ко 
би ума њи ла ко руп ци ју у ЕУ. Но, ме ре ни су уро ди ле пло дом јер је 
у ан ке ти аген ци је „Ернст и Јанг“ ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка из 
ве ли ких ком па ни ја Уни је ја сно ис та кло да су спрем ни да да ју но-
вац и по кло не ра ди обез бе ђи ва ња но вог уго во ра. У дру гој ан ке ти 
ис по ста ви ло се да су пред став ни ци др жа ве, та ко ђе спрем ни да по-
ну ђе ни но вац и по кло не узму. По ред то га, за по сле ни у ком па ни-
ја ма (чак 80 од сто) су ис та кли да их ни ко не упо зо ра ва на то да је 
ко руп ци ја пред став ни ка др жа ве не га тив на по ја ва.33)

ци је, чак и шко ле и вер ске за јед ни це, од но сно цр кве. Ви ди: Va len tin Po za ić, „Ko rup ci ja o 
na ma – mi o ko rup ci ji“, Obnovljeniživot, No 2, Za greb, 2007, str. 229- 235.

31) Ismet Ov či na, Savremene političke ideologije, Na ci o nal na i uni ver zi tet ska bi bli o te ka BiH, 
Sa ra je vo, 2012, str. 180. 

32)  http://euro ua.com/euro pe/eu/402-120

33)  Исто. 



ЗоранМилошевић КорупцијауЕвропскојунији

39

ЗАКЉУЧАК

Ре пу та ци ја ЕУ, ко ја се по но си ла сво јим ста бил ним фи нан-
сиј ским си сте мом, људ ским пра ви ма, де мо кра ти јом, те све то на-
ме та ла дру гим др жа ва ма, по ка за ла се без на де жно осла бље ном. 
Спе ци јал на ко ми си ја Европ ског пар ла мен та за ор га ни зо ва ни кри-
ми нал, пра ње нов ца и ко руп ци ју (CRIM) ве ри фи ко ва ла је, по ред 
без на де жно ве ли ке ко руп ци је, сто ти не слу ча је ва на ру ша ва ња за ко-
на на те ри то ри ји Уни је. Из ве штај Ко ми си је имао је ефе кат ра зор не 
бом бе. То је пр ви до ку мент о не за ко ни то сти ма уну тар ЕУ од мо-
мен та ње ног осни ва ња. Нај цр ње је опи са но ста ње људ ских пра ва, 
јер је Ко ми си ја на ве ла да у Уни ји по сто ји 880.000 љу ди ко ји жи ве 
као ро бо ви, при че му је од на ве де ног бро ја 270.000 у сек су ал ном 
роп ству.34) Та ко ђе, на те ри то ри ју ЕУ де лу је 3.600 ме ђу на род них 
бан ди. Основ ни при ход (25 ми ли јар ди евра) ове бан де оства ру ју 
од тр го ви не љу ди ма, а још за ра де из ме ђу 16 и 26 ми ли јар ди евра 
на цр ном тр жи шту тр го ви ном људ ским ор га ни ма и ег зо тич ним ди-
вљим жи во ти ња ма. За јед но са тим у по ра сту је и ко руп ци ја, по-
себ но је у по ра сту ме ђу др жав ним чи нов ни ци ма и по ли ти ча ри ма, 
а ко ја је пре ма ши ла све прог но зе. Спе ци јал на ко ми си ја Европ ског 
пар ла мен та за ор га ни зо ва ни кри ми нал, пра ње нов ца и ко руп ци ју 
(CRIM) је у из ве шта ју на ве ла да су у дру штве ном сек то ру чи нов-
ни ци 20,000.000 пу та на ру ши ли овла шће ња, што је бу џе ту и фон-
до ви ма на не ло не ве ро ват ну ште ту. По ред то га, у ЕУ се по ве ћа ло 
и ком пју тер ски (ки бер не тич ки) кри ми нал, јер су ха кер ски на па ди 
про из ве ли ште ту од 290 ми ли јар ди евра.35) 

Ипак, да би се схва ти ло за што се ко руп ци ја раз ви ла у ЕУ, 
мо ра се схва ти ти ње но устрој ство, њен по ли тич ки си стем. ЕУ 
упра вља ју од ре ђе не ин сти ту ци је, по пут: Европ ског пар ла мен та, 
Европ ског ве ћа, Ве ћа ЕУ или Ве ћа ми ни ста ра, Европ ске ко ми си је 
(чи ји пред сед ник сам би ра оста ле чла но ве, што је не ве ро ват но али 
исти ни то), Европ ског су да, Европ ске цен трал не бан ке и Ре ви зор-
ског су да. Сва ка ин сти ту ци ја има свог пред став ни ка ко јег би ра ју 
европ ски ко ме са ри – пра ви вла да ри Уни је. То је бо га та шка ели та 
бан ка ра, би зни сме на и љу ди из тран сна ци о нал них кор по ра ци ја.36) 
За ко не Уни је пи ше 3000 рад них гру па за ко је ни ко не гла са и ни ко 
не зна ко су ти љу ди. Пар ла мент ЕУ не ма пра ва ве та на за ко не, већ 
са мо ди ску ту је о већ до не се ним за ко ни ма.

34) В Евро со ю зе про цве та ет пре ступ но сть, кор руп ция и раб ство, из рас сле до ва ния ко мис-
сии CRIM, 15.10.2013, http://news.my-ten der.ru/v-evro soyuze-prot sve ta et-pre stup nost-kor-
rup tsiya-i-rab stvo-iz-ras sle do va niya-ko mis sii-crim/ 

35)  Исто. 

36)  “Što to mo ra mo zna ti o Europ skoj uni ji?“, http://eu-je pri je va ra.net84.net
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Све ово на во ди ста нов ни ке др жа ва ЕУ, али и оне чи је су др-
жа ве кан ди да ти, да ко нач но за кљу че да Европ ска уни ја ни је је ди но 
ре ше ње про бле ма, не го ла га но и вре ме ном по ста је те рет не ки ма у 
са мој Уни ји а за све си ро ма шни је на ро де глав ни про блем.37)
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Zoran Milosevic 
CORRUPTION IN THE EUROPEAN UNION

Resume
In pu blic opi nion sur vey in the EU sin ce 2009, from 75 to 79 per-

cent of the re spon dents be li e ve that the main pro blem of the EU is not 
an eco no mic cri sis and unem ployment, but cor rup tion. Ac cor ding to the 
la test sur vey of “Euro ba ro me tar” from the 2012, 74 per cent of EU ci ti-
zens per ce i ved the growth of cor rup tion. But, espe ci ally di sco u ra ging 
is the at ti tu de of the ma jo rity of ci ti zens of the Union that vic tory over 
cor rup tion is not pos si ble (70 per cent), and 67 per cent of Euro pe ans be-
li e ve that cor rup tion is part of the bu si ness and cul tu re of each co un try. 
Be ca u se it is not ra re that the aut hors con clu de: “It is sa fe to de ter mi ne 
that to day’s cor rup tion is a glo bal phe no me non and one of the big gest 
pro blems of our ti me and mo dern so ci ety in ge ne ral”.

Re spon dents are, among the cor rupt pro fes si o nals in EU, be si de 
po li ti ci ans ap po in ted po li ce (30 per cent of re spon dents said they had 
paid a bri be), sta te clerks (one-fifth of re spon dents sta ted that they ga ve 
a bri be to get the de ci si ons or so lu ti ons), jud ges (14 per cent), fol lo wed 
by physi ci ans and mar ket in spec tors.

Cor rup tion as a con cept and as a prac ti ce oc curs only in the se-
cond half of the XX cen tury, exac telly with the de ve lop ment of de-
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moc racy af ter World War II. In this pe riod cor po ra ti ons, espe ci ally on 
the West, be gan cor rup tion pro cess of sta te clerks, but en try in the glo-
ba li za tion era, this so cial har mful phe no me non af fects ne ga ti vely on 
the de ve lop ment many co un tri es and na ti ons. In the opi nion of so me 
aut hors, cor rup tion is “nor mal ac ti vity in ca pi ta lism”, from which it is 
pos si ble de li ve ran ce only “with bre ak down of the system”, be ca u se as 
ti me pas ses, cor rup tion is only in cre a sing. It sho uld sta te the opi nion of 
Igor La u ta ro, who be li e ve that cor rup tion is born and no u ris hed on the 
West, be ca u se of the va lue system that com mands the men get rich at 
all costs. So me aut hors, again, iro ni cally sta tes that “The spec tac le of 
cor rup tion is vi tal si de of de moc racy” be ca u se it has the en ter ta in ment, 
edu ca ti o nal and cat har tic fun cti ons. But re gar dless of the irony or ra ti-
o na lity, fact is that cor rup tion has be co me a ma jor po li ti cal is sue in the 
twenty-first cen tury, and to re cog ni ze even the Ame ri can aut hors, who 
are loyal to the exi sting po li ti cal or der.

In this sen se, cor rup tion se ems to be the eter nal the me of de moc-
ra tic re gi mes and glo ba li za tion, be ca u se as hi sto ri ans te stify cor rup tion 
was not an acu te pro blem mo narchy. But to day, de moc ra tic re gi mes fa-
ce with a un seen sca le of cor rup tion. The re fo re, on this is sue wro te a lot 
(maybe too much), but still no re sults. What is, then, new on the is sue 
of cor rup tion in the EU that this to pic de ser ves new at ten tion?

First, in the EU, which is evi dent from of fi cial do cu ments, star ted 
the pro cess of re pla cing the no tion of cor rup tion, with the phra se “de li-
be ra tely inef fi ci ent ma na ge ment” or “inef fec ti ve ma na gers”, but the in-
tro duc tion of new terms is ju sti fied by “po li ti cal cor rec tness . The term 
“de li be ra tely inef fi ci ent ma na ge ment” was first used by the re se arch 
gro up Pri ce wa ter ho u se Co o pers EU and ECORYS, which is analyzing 
in 2010, the spen ding of mo ney from EU funds and ca me to the con clu-
sion that that year dis po sed of 2406 bil lion euros, and that on “de li be ra-
tely inef fi ci ent ma na ge ment” de fect 18 per cent. 

Se cond, per haps the Brus sels bu re a uc racy оn this pat tern of be-
ha vi o ur for ced fact that cor rup tion in the EU is pos si ble ra i sed from 
120 to 328 bil lion euros in last three years. This in for ma tion was just 
pu blis hed by the Euro pean in sti tu tion cal led “The EurAc tiv ,” as an of-
fi cial sta te ment. 
Key words: cor rup tion, “de li be ra tely inef fi ci ent ma na ge ment”, Euro pean 

Union, de moc racy, in te gra tion, po li ti cal cor rec tness

* Овај рад је примљен 15. децембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ДанилоБ.Шуковић
Институтдруштвенихнаука,Београд

КОРУПЦИЈА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ве о ма сло же ни фе но мен ко руп ци је са 

аспек та ње ног ути ца ја на еко ном ски раз вој. По ка зу је се ко ли ко ве-
ли ка ен дем ска ко руп ци ја, ко ја је за сту пље на и у Ср би ји, на но си 
ве ли ке ште те при вре ди и дру штву, ра за ра ин сти ту ци је си сте ма и 
оне мо гу ћа ва еко ном ски раз вој. По ред то га што се ана ли зи ра ју раз-
ме ре не га тив ног ути ца ја ко руп ци је на ин ве сти ци је и раз вој, ана ли-
зи ра ју се и ефек ти ко руп ци је на по слов не ре зул та те ком па ни ја ко је 
вр ше под ми ћи ва ње.

По се бан осврт у ра ду се да је на мо гу ћу и ну жну бор бу про-
тив ко руп ци је, ка ко би се све ла у дру штве но при хва тљи ве окви ре 
и та ко пре ста ла би ти ве ли ка пре пре ка еко ном ском и дру штве ном 
раз во ју. Ви со ка ко руп ци ја у Ср би ји је ре зул тат не у спе шних и спо-
рих ре форм ских про це са, као и сла бих и не из гра ђе них ин сти ту ци-
ја. По ред то га про па да ње сред ње кла се је та ко ђе по го до ва ло екс-
пан зи ји ко руп ци је у Ср би ји. На кра ју се, има ју ћи у ви ду ове узро ке 
ко руп ци је, ука зу је на мо гу ће ме ре за ње но су зби ја ње.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, еко ном ски раз вој, ин сти ту ци је, не фор ма лан 

по рез, сред ња кла са

1. Увод

Ко руп ци ја се све ви ше сма тра ве ли ком пре пре ком еко ном-
ском раз во ју. Пре ма јед ном ско ра шњем ис тра жи ва њу Свет ске бан-
ке ви ше од 160 јав них зва нич ни ка и гра ђа на из 60 зе ма ља у раз во ју 
на ве ло је ко руп ци ју као фак тор број је дан у смет њи еко ном ском 
ра сту и раз во ју њи хо вих зе ма ља. Свет ска бан ка је да ла ве о ма за-
бри ња ва ју ће оце не о ве ли чи ни и опа сно сти од ко руп ци је. Ка ко је 
ко руп ци ја по ста ла пла не тар ни про блем то су Ује ди ње не на ци је у 
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Мек си ку 2003. го ди не усво ји ле Кон вен ци ју про тив ко руп ци је. Том 
при ли ком је Свет ска бан ка из не ла по да так да тро шко ви ко руп ци је 
на гло бал ном ни воу из но се 5% свет ске еко но ми је или ви ше од 1,5 
три ли о на УСА до ла ра го ди шње.

Ко руп ци ја је ве о ма сло жен фе но мен и не ма пре ци зне и све-
о бу хват не де фи ни ци је.1) Обич но се под овим пој мом под ра зу ме ва 
под ми ћи ва ње др жав них слу жбе ни ка, но то је су ви ше по јед но ста-
вљен по глед на ко руп ци ју. Свет ска бан ка је да ла јед ну ве о ма крат-
ку де фи ни ци ју, ко ја се ина че ве о ма че сто упо тре бља ва и ко ја гла си: 
„Ко руп ци ја је зло у по тре ба јав ног овла шће ња ра ди сти ца ња при-
ват не ко ри сти“.2)

Слу ча је ви ко руп ци је при сут ни су у свим обла сти ма јав-
них де лат но сти, по пут јав них на бав ки, суд ских про це са, из да ва-
ња до зво ла (на ро чи то гра ђе вин ских) и сл. Она та ко ђе об у хва та и 
по лу јав не сфе ре, као што су фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја и 
спорт ска так ми че ња. Обич но се пра ви раз ли ка из ме ђу два ти па ко-
руп ци је, ко је тре ба раз ли ко ва ти: пр ви тип је ми то ко је се да је у за-
ме ну за до би ја ње до зво ла ко је су по треб не за вр ше ње ле ги тим них 
де лат но сти. Дру ги тип је ми то у за ме ну за по вла шће ни трет ман, на 
при мер до би ја ње уго во ра на тен де ру за јав не на бав ке чак и ка да 
фир ма ни је нај бо љи по ну ђач. 

За ко руп ци ју, као и мно ге дру ге ства ри ва жи пра ви ло: за игру 
је по треб но дво је. Јед на стра на тре ба да бу де вољ на да дâ ми то, а 
дру га да га при ми. На тај на чин обе стра не има ју ко ри сти од ова кве 
тран сак ци је: стра на ко ја пла ћа до би ја нео п ход ну до зво лу, а стра на 
ко ја при ма до би ја обич но но вац. Са ста но ви шта по је дин ца ко руп-
ци ја мо же да бу де свр сис ход на.

Ко руп ци ја је фе но мен ко ји, бар до ско ри јег вре ме на, ни је 
био у фо ку су еко но ми ста. Они су нај че шће ми сли ли да ко руп ци ја 
ни је ва жна. Код мно гих је до не дав не про шло сти пре о вла да ва ло 
ми шље ње да је до вољ но из гра ди ти си стем сло бод не тр жи шне при-
вре де, па да ће ти ме и про блем ко руп ци је ауто мат ски не ста ти. Но, 
по што се у прак си то ни је по твр ди ло и ка ко је по след њих де це ни ја 
ко руп ци ја еска ли ра ла, то је и ве ћи на еко но ми ста при хва ти ла ста-
но ви ште да ко руп ци ја има не га ти ван ути цај на еко ном ски раст.

Да нас је ипак не по бит но утвр ђе но да ко руп ци ја сма њу је по-
ре ске при хо де, уве ћа ва рас хо де јав них слу жби и по гре шно пре у-
сме ра ва ре сур се у при ват ном сек то ру. Утвр ђе на је не га тив на ко ре-

1) Ши ре о ком плек сно сти де фи ни са ња ко руп ци је ви де ти: Ab hi jit Ba ner jee, Send hil Mul la i-
nat han and Re ma Han na: “Cor rup tion”, NBERWorkingPaper,Cam brid ge, April 2012.

2) „Си стем и ко руп ци ја“, збор ник ра до ва, Ин сти тут дру штве них на у ка Цен тар за еко ном-
ска ис тра жи ва ња, Бе о град 2000, стр. 49.
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ла ци ја из ме ђу ко руп ци је и при вред ног раз во ја. Ко руп ци ја је је дан 
од нај ком плек сни јих иза зо ва са ко јим се су о ча ва отво ре но дру-
штво. Уко ли ко по лу ге ко руп ци је ста ве под кон тро лу зва нич не др-
жав не ин сти ту ци је та ко да оне ра де у ко рист пар ти ку лар них, а не 
оп штих ин те ре са, та да у дру штву до ла зи до ста ња ко је је Свет ска 
бан ка де фи ни са ла „за ро бље на др жа ва“. Овај фе но мен се по ја вљу је 
ка да кри ми нал не гру пе и оли гар си про дру у др жав не по сло ве, или 
ка да се ство ри чвр ста спре га по ли тич ких пар ти ја, кри ми нал них 
струк ту ра, из вр шне и суд ске вла сти ра ди пот чи ња ва ња оп штих ин-
те ре са при ват ним ин те ре си ма. По ли ти ча ри у Ср би ји су до ско ра 
при зна ва ли по сто ја ње ове спре ге код нас и ње но раз би ја ње су сма-
тра ли кључ ним фак то ром еко ном ског опо рав ка Ср би је.3)

Бор ба про тив ко руп ци је је по ста ла им пе ра тив и од ве ли ког 
је ин те ре са ка ко за вла де, та ко и за на ци о нал не ком па ни је, као и 
за моћ не ме ђу на род не ком па ни је, ко је су ко рум пи ра ле слу жбе ни-
ке вла да ши ром све та. То ком по след њих три де сет го ди на ве ли ке 
свет ске ком па ни је до жи ве ле су ве ли ке ко руп ци о на шке скан да ле. 
До бро су по зна ти при ме ри Ен ро на, Вор лдко ма, Пар ма ла та, Си мен-
са, Хун да и ја, БЕА си сте ма и Ха ли бур то на, од ко јих су ови зад њи 
под ми ћи ва ли слу жбе ни ке вла да ши ром све та.

У овом ра ду пр во ће мо ана ли зи ра ти еко ном ске по сле ди це 
ко руп ци је, од но сно ште ту ко ју она ства ра, ка ко дру штву у це ли ни 
та ко и ком па ни ја ма и по је дин ци ма ко ји су при ну ђе ни да ула зе у 
раз не аран жма не под ми ћи ва ња. У дру гом де лу ра да ука за ће мо на 
нео п ход не про ме не ко је је по треб но пред у зе ти да би се ко руп ци ја 
све ла у дру штве но при хва тљи ве окви ре и ти ме зна чај но сма њи ла 
ње на ве ли ка ште та ко ју на но си гра ђа ни ма и при вре ди.

2. ЕКОНОМСКА ЦЕНА КОРУПЦИЈЕ, 
ОДНОСНО ШТЕТА КОЈУ ОНА СТВАРА

По сто је бој ни по ку ша ји да се еко ном ске по сле ди це ко руп-
ци је кван ти фи ку ју. Ов де ће мо на ве сти два при ме ра, од ко јих се је-
дан од но си на ути цај ко руп ци је на ди рект не стра не ин ве сти ци је, а 
дру ги на при мер кон крет не про це не ште те у слу ча ју узи ма ња ми та 
др жав ног слу жбе ни ка.

У јед ној сту ди ји4) Шанг Јин Веј, про фе сор Ке не ди шко ле 
за јав ну упра ву Уни вер зи те та у Хар вар ду ис пи тао је ула га ња 14 

3) Шу ко вић, Да ни ло: „Ко руп ци ја, мо рал, еко но ми ја“ у збор ни ку ра до ва „Мо рал и еко но-
ми ја“, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град 2008, стр. 58.

4) На ве де но пре ма: По уп Џе ре ми, Ан ти ко руп циј ски при руч ник: су прот ста вља ње ко руп-
ци ји кроз си стем дру штве ног ин те гри те та, Тран спа рент ност – Ср би ја, Бе о град, 2004. 
стр. 6.
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зе ма ља тра ди ци о нал них из во зни ка ка пи та ла у 45 зе ма ља при ма-
о ца ка пи та ла и до био из не на ђу ју ће ре зул та те. Он је по ре дио ста-
ње ко руп ци је са мар ги нал ним по ре ским сто па ма и за кљу чио да на 
ска ли 1 до 10, по ве ћа ње ни воа ко руп ци је за је дан по ен, до во ди до 
сма ње ња ди рект них стра них ин ве сти ци ја за 16 про це на та или за 
екви ва лент по ве ћа ња мар ги нал не по ре ске сто пе за око 3 про цен-
та. Дру гим ре чи ма, ако узме мо при мер да до ђе до по гор ша ња ста-
ња ко руп ци је у зе мљи до ма ћи на са ни воа Син га пу ра (са ран гом од 
при бли жно 0) до ни воа Мек си ка (са ран гом 6,75) то би иза зва ло 
по ве ћа ње мар ги нал не по ре ске сто пе за стран це од 21 про це нат. То 
је без сум ње до вољ но да пот пу но уга си на де јед не зе мље да ће има-
ти при лив ди рект них стра них ин ве сти ци ја.

Пре ма то ме ко руп ци ја се мо же сма тра ти као до да тан, ма да 
не фор ма лан по рез, ко ји те ре ти при ват ни сек тор, по рез на ко ји су 
стра ни ин ве сти то ри ве о ма осе тљи ви. Зна чи да би јед на зе мља, што 
на рав но зна чи и за наш слу чај, при ву кла оп ти ма лан ни во ди рект-
них стра них ин ве сти ци ја, она мо ра да сма њи ко руп ци ју и ти ме 
ели ми ни ше не фор мал ни по рез на ин ве сти ци је.

Tran spa rensy In ter na ti o nal у Ве ли кој Бри та ни ји је из вр шио 
про це ну ште те ко ју је Ен гле ској на нео је дан др жав ни слу жбе ник 
у Ми ни стар ству од бра не, ко ји је осу ђен на че ти ри го ди не за тво ра 
због узи ма ња ми та од нај ма ње 2,25 ми ли о на САД до ла ра. Ана ли за 
је по ка за ла да је овај слу жбе ник на нео при вре ди и дру штву Ве-
ли ке Бри та ни је ште ту од 200 ми ли о на САД до ла ра. У об ра чун је 
укљу че на ште та због гу бит ка рад них ме ста у фа бри ка ма Ве ли ке 
Бри та ни је ко је су из гу би ле на руџ би ну, гу би так про фи та ко ји је во-
дио сма ње њу вред но сти пред у зе ћа у спро во ђе њу при ва ти за ци је, 
гу би так ви со ко спе ци ја ли зо ва них струч ња ка, пла ћа ње ви ших це на 
не го што је би ло нео п ход но и слич но.

Као што ви ди мо, ко руп ци ја на но си ве ли ку ште ту при вре ди и 
сла би ње ну кон ку рент ност. По ред по ме ну тих по ку ша ја кван ти фи-
ка ци је не га тив них ефе ка та ко руп ци је тре ба има ти у ви ду и већ до-
бро по зна ти про ра чун Па о ла Ма у ра, ко ји је при ме ном ре гре си о не 
ана ли зе уста но вио да опа да ње ин дек са ко руп ци је за 2,4 (на ска ли 
од 1 до 10) по ве ћа ва на ци о нал ни про из вод за 4 про цент на по е на.5)

Но, без об зи ра на број не по ку ша је кван ти фи ка ци је ефе ка та 
ко руп ци је, ме то до ло шки је ве о ма те шко об у хва ти ти број не ње не 
по сле ди це. Кад се по ред то га има у ви ду да је ко руп ци ју ве о ма 
те шко от кри ти и до ка за ти, та да ми сте ри ја око ко руп ци је по ста је 
пот пу на. Но, без об зи ра на ком плек сност овог фе но ме на ви ше ни је 

5) Ma u ro, Pa u lo: “The Ef fects of Cor rup tion on Growth, In vest ment, and Go vern ment Ex pen di-
tu re: A Cross-Co un try Analysis“ CorruptionandtheGlobalEconomy, In sti tu te for In ter na ti-
o nal Eco no mics, Was hing ton D.C, 1997. p. 91.
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спор но да ко руп ци ја но си са со бом еко ном ску не е фи ка сност, од но-
сно не ра ци о нал ну ало ка ци ју ре сур са. 

До бит ко ја се по сти же ко руп ци јом, по пра ви лу се не пре но си 
на но ве ин ве сти ци је, по што се не по ште но сте че ни но вац ко ри сти 
за не кон тро ли са ну по тро шњу или се пре ба цу је на стра не бан ков не 
ра чу не. Та кви тран сфе ри пред ста вља ју од лив ка пи та ла из до ма ће 
еко но ми је. По што се за из нос су ме под ми ћи ва ња обич но по ве ћа ју 
це не ро ба, по том и тра жња опа да, струк ту ра про из вод ње по ста је 
про из вољ на, а по тро шња се сма њу је. Та ко ко руп ци ја сни жа ва оп-
шти ни во бла го ста ња.

3. ЕФЕКТИ КОРУПЦИЈЕ НА ПОСЛОВНЕ РЕЗУЛТАТЕ 
КОМПАНИЈА КОЈЕ ВРШЕ ПОДМИЋИВАЊЕ

Ви де ли смо да ко руп ци ја на на ци о нал ном ни воу про у зро ку је 
ве ли ку ште ту и прак тич но оне мо гу ћа ва ква ли те тан еко ном ски раз-
вој. Пи та ње је ка кве еко ном ске ефек те мо гу оче ки ва ти фир ме ко је 
ула зе у ко руп ци о на шке аран жма не.

Ра ни ја ли те ра ту ра о ко руп ци ји за сту па ла је ста но ви ште да 
под ми ћи ва ње до при но си по ве ћа њу ефи ка сно сти и ве ћем при хо ду 
ком па ни ја јер се „под ма зи ва њем точ ко ва би ро кра ти је”, не са мо от-
кла ња спо рост би ро крат ских про це ду ра, што до при но си сма ње њу 
тран сак ци о них тро шко ва, већ се до ла зи и до зна чај них по сло ва ко-
ји до но се до бру за ра ду. Пла ћа њем ко руп ци је фир ме сма њу ју тран-
сак ци о не тро шко ве ко ји би у су прот ном би ли не из бе жни.

Ме ђу тим, но ви прав ци у ли те ра ту ри за у зи ма ју не га ти ван 
став, твр де ћи да „гра бљи ве ру ке” вла да из вла че рен ту из пред у зе ћа 
и та ко им на но се еко ном ску ште ту.6) У том сми слу под ми ћи ва ње је 
као „пе сак у ма ши ни” ко ји под сти че ад ми ни стра тив но за др жа ва-
ње, од но сно би ро крат ске пре пре ке, јер вла ди ни зва нич ни ци из бе-
га ва ју да до не су по треб ну од лу ку или ре ше ње док се не ре а ли зу је 
ко руп ци ја ко ју они оче ку ју. А у слу ча ју кад не ма ко руп ци је, од но-
сно ка да је она ве о ма ни ска и ад ми ни стра ци ја је ефи ка сни ја, јер 
не оче ку је под ми ћи ва ње и ком па ни је не ма ју огром не тро шко ве за 
под ми ћи ва ње, због че га су у та квим си ту а ци ја ма еко ном ски ефи-
ка сни је.

Упр кос огром ној ака дем ској ли те ра ту ри о ко руп ци ји, ве о ма 
ма ло има ем пи риј ских до ка за о фак то ри ма ко ји ути чу на ве ли чи ну 
под ми ћи ва ња и на ко ри сти ко је фир ме има ју од ко руп ци је. То ни је 

6) Ши ре о ово ме ви де ти: Yan Le ung Che ung, P. Rag ha ven dra Rau and Aris Sto u ra i tis: “How 
much do firms pay as bri bes and what be ne fits do they get? Evi den ce from cor rup tion ca ses 
wor ldwi de”, NBERWorkingpaperseries17981, Cam brid ge, April 2012.
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из не на ђе ње, због то га што ко руп ци ја оста је обич но нео т кри ве на. 
Под ми ћи ва ње је екс трем но те шко от кри ти и до ка за ти јер обе стра-
не у опе ра ци ји под ми ћи ва ња има ју ко ри сти, па јед на дру гу скри-
ва ју и шти те.

С об зи ром да су огра ни че ни из во ри по да та ка о ко руп ци ји на 
ни воу ком па ни ја, ис тра жи ва ња ко руп ци је се нај ве ћим де лом фо-
ку си ра ју на ње не узро ке и кон се квен це на ни воу од ре ђе не зе мље. 
Ака дем ска ис тра жи ва ња ко руп ци је су обич но фо ку си ра на на про-
у ча ва ње ма кро узро ка и по сле ди ца. Ове сту ди је до ла зе до за кључ-
ка да ко руп ци ја има не га тив не ефек те на еко ном ске пер фор ман се 
зе мље, да сма њу је њен GДП по ста нов ни ку, да не по вољ но ути че 
на стра не ди рект не ин ве сти ци је и еко ном ски раст и да до во ди до 
пре ко мер ног по ве ћа ња еко ном ских не јед на ко сти, од но сно до ве ли-
ког дру штве ног ра сло ја ва ња.

Ко руп ци ја се по ве зу је и са се том по ли тич ких и ре гу ла тор них 
фак то ра, као што су ве ли чи на јав ног сек то ра, ауто крат ска вла да, 
сла ба ре гу ла ти ва и ни ска еко ном ска кон ку рен ци ја, као и са се том 
кул тур них ва ри ја бли као што су ни зак ни во оп штег по ве ре ња, не-
про те стант ска по пу ла ци ја и сл. На ко руп ци ју ути чу и ге о граф ски 
и исто риј ски усло ви, као што су бо гат ство при род них ре сур са, ко-
руп ци ја у су сед ним зе мља ма, као и раз да љи на од нај ве ћих свет-
ских тр го вин ских цен та ра.

Фак то ри на ни воу зе мље су зна чај ни за про у ча ва ње ко руп-
ци је, али на ше раз у ме ва ње ко руп ци је за ви си и од про у ча ва ња овог 
фе но ме на на ни воу пред у зе ћа, где мно га пи та ња оста ју без од го во-
ра. Пол Хи ли и Џорџ Се ра фим7) су по ку ша ли да од го во ре на не ка 
од ових пи та ња ко ри сте ћи узо рак од 480 нај ве ћих свет ских ком-
па ни ја. Ис тра жу ју ћи ко ли ко фир ме ши ром све та пла ћа ју за под-
ми ћи ва ње и ка кве ко ри сти има ју од то га, ови ауто ри су до шли до 
за кључ ка да ја ка еко ном ска пер фор ман са ком па ни ја и ранг по ли ти-
ча ра ко ји се под ми ћу ју зна чај но ути чу на ве ли чи ну ми та ко је ком-
па ни је пла ћа ју. Фир ме ко је те же да по ве ћа ју раст про да је сво јих 
про из во да, као и ком па ни је са ни жим еко ном ским пер фор ман са ма 
пла ћа ју ве ћу ко руп ци ју. Они та ко ђе за кљу чу ју да по ли ти ча ри са 
ве ћом по ли тич ком сна гом, ко ји пред во де др жа ву, као пред сед ник 
др жа ве, пре ми јер, ми ни стри и чла но ви пар ла мен та узи ма ју ве ће 
из но се за ко руп ци ју ко ју вр ше, пр вен стве но због то га што они ути-
чу на за кљу чи ва ње уго во ра ко ји ком па ни ја ма до но се ве ли ке ко ри-
сти, од но сно ве ли ке про фи те. Фир ме чи ји ди рек то ри су ма ње од го-
вор ни вла сни ци ма и у чи јој зе мљи је ма ње раз ви је на кон ку рен ци ја 

7)  Healy, Paul and Ge or ge Se ra fe im: „Ca u ses and Con se qu en ces of Firm Di sclo su res of An ti-
cor rup tion Ef forts“, Har vard Bu si ness School, Workingpaper12-077, Fe bru ary, 2012.
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и где је ма њи ути цај ме ди ја, по пра ви лу пла ћа ју и ве ће из но се за 
под ми ћи ва ње.

Они та ко ђе за кљу чу ју да ви си на сред ста ва ко ју фир ме пла-
ћа ју за под ми ћи ва ње за ви си и од др жав не ре гу ла ти ве у зе мљи у 
ко јој се вр ши ко руп ци ја. Ако по сто ји ма ње за стра ши ва ње за при-
хва та ње ко руп ци је, као што је слу чај у зе мља ма са ни ским ни во ом 
гра ђан ских сло бо да, ве ли ким не јед на ко сти ма, ја ким вој ним ути-
ца јем, ни ским GДП по ста нов ни ку, не по у зда ном по ли ци јом и где 
не ма јав них по да та ка о из во ри ма до хот ка по ли ти ча ра, ком па ни је 
ко је до ла зе у те зе мље при ну ђе не су да пла ћа ју ве ће из но се за ко-
руп ци ју.

Као што ви ди мо мно го фак то ра ути че на то ко ли ки ће из нос 
сред ста ва ком па ни је пла ти ти у од ре ђе ној зе мљи за ко руп ци ју. Дру-
го је пи та ње ко је бе не фи те оне мо гу оче ки ва ти за из вр ше но под-
ми ћи ва ње. Ком па ни је ко је има ју бо ље еко ном ске ре зул та те, ко је су 
еко ном ски успе шни је, од ко руп ци је оства ру ју ве ће ма те ри јал не ко-
ри сти. Фир ме ко је под ми ћу ју по ли ти ча ре у си ро ма шни јим зе мља-
ма, зе мља ма где су огра ни че на људ ска пра ва, ве ли ке еко ном ске 
не јед на ко сти, сла ба по ли ци ја, не тран спа рент ни из во ри и при хо ди 
по ли ти ча ра, та ко ђе до би ја ју ве ће ко ри сти од под ми ћи ва ња. На су-
прот њи ма, фир ме има ју ма ње ко ри сти од ко руп тив ног де ло ва ња 
у зе мља ма у ко ји ма по сто ји ве ћа ре гу ла ци ја и чи је су пра во суд-
не ин сти ту ци је ја ке и где се про пи си про тив ко руп ци је до след ни је 
при ме њу ју.

Но, без об зи ра на то што мно го фак то ра ути че на ве ли чи ну 
ко ри сти ко ју под ми ћи ва њем по сти жу ком па ни је, на рав но у слу ча ју 
да не бу ду от кри ве не у ко руп ци ји, што је по пра ви лу нај че шћи слу-
чај, број не про це не по ка зу ју да је ко руп ци ја ја ко ис пла ти ва. Та ко 
гру па ауто ра8) за кљу чу је да се за сва ки до лар ко ји је утро шен за 
ко руп ци ју, од но сно под ми ћи ва ње, тр жи шна вред ност фир ме по ве-
ћа ва за 11 до ла ра. Слич ну про це ну је из вр ши ло и Ми ни стар ство 
прав де САД ко је је до шло до слич ног за кључ ка да се за је дан до лар 
дат за ми то тр жи шна вред ност ком па ни је по ве ћа ва за 10 до ла ра.

С дру ге стра не ко руп ци ја има и не га тив не по сле ди це на по-
слов ни успех ком па ни ја, уко ли ко до ђе до раз от кри ва ња слу ча ја 
под ми ћи ва ња. Та ко Пол Хи ли и Џорџ Се ра фим9) на во де да ком па-
ни ја ко ја је у про бле му са ко руп ци јом ге не ри ше ни жи ни во про да је 
и гу би спо соб ност да стек не пред ност на ска ли кон ку рент но сти, 
због че га ње на про фи та бил ност опа да. Ове ком па ни је су сре ћу се 

8) Yan Le ung Che ung, P. Rag ha ven dra Rau and Aris Sto u ra i tis: “How much do firms pay as 
bri bes and what be ne fits do they get? Evi den ce from cor rup tion ca ses wor ldwi de”, NBER
Workingpaperseries17981, Cam brid ge, April 2012.

9)  Ци ти ра но де ло, фу сно та 2.
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са ши ро ким спек тром про бле ма, као што су по ве ћа ње тро шко ва и 
сма њи ва ње при хо да, опа да ње ре пу та ци је и гу дви ла, не спо соб но-
сти да при ву ку ху ма ни ка пи тал и сл.

4. КАКО СУЗБИТИ КОРУПЦИЈУ

Као што смо ви де ли ко руп ци ја је ве ли ки про блем мно гих 
зе ма ља у ко је спа да и Ср би ја. Она ко чи при вред ни раз вој и оне-
мо гу ћа ва из град њу де мо крат ских ин сти ту ци ја, не ги ра европ ске 
вред но сти, под ри ва со ци јал ну ста бил ност и на ру ша ва по ве ре ње 
јав но сти. Ин декс пер цеп ци је ко руп ци је у Ср би ји из но сио је 1,3 
по сле де мо крат ских про ме на кра јем 2000. го ди не. У ме ђу вре ме ну 
овај ин декс је по ве ћан на са мо 3,8, што зна чи да је у Ср би ји ко-
руп ци ја са да ма ња не го што је би ла де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Ме ђу тим, она је и да ље ве о ма ви со ка, ен дем ска по ја ва ко ја 
је за хва ти ла све де ло ве дру штва. Она је ши ро ко рас про стра ње на, 
због че га је на ша зе мља свр ста на у ви со ко ко рум пи ра не, где се ко-
руп ци ја оте ла кон тро ли. Због то га је су зби ја ње ко руп ци је нај ве ћи 
им пе ра тив Ср би је у ци љу ње ног еко ном ског раз во ја и ин те гра ци ја 
у европ ске то ко ве.

Из број не ли те ра ту ре о ко руп ци ји се мо же ви де ти да ви со ка 
ко руп ци ја и не у спе шне ре фор ме „иду ру ку под ру ку”. Ра ди ка лан 
за о крет у спро во ђе њу еко ном ских ре фор ми је ну жан услов да се 
на по љу бор бе про тив ко руп ци је мо гу по сти ћи ви дљи ви ре зул та ти.

За Ср би ју је оте жа ва ју ћа окол ност, ка да је у пи та њу бо ра 
про тив ко руп ци је и то што је то ком по след њих де це ни ја услед ве-
ли ког по ра ста си ро ма штва и дру штве ног ра сло ја ва ња, сред ња кла-
са нај ве ћим де лом не ста ла и пре шла у си ро ма шни слој. Са мо ја ка 
сред ња кла са мо же из вр ши ти по ли тич ки при ти сак на вла да ју ће 
по ли тич ке струк ту ре да бу ду до след не у бор би про тив ко руп ци је 
и да се из бо ре за из град њу сло бод них и ја ких ин сти ту ци ја, што је 
кључ ни услов да се по стиг не успех у бор би про тив ко руп ци је. За-
пра во са мо ја ка сред ња кла са мо же из вр ши ти ути цај на вла да ју ће 
струк ту ре да се ство ри ја ка по ли тич ка во ља да се су зби је ко руп ци-
ја, и да по ли ти ча ри ту во љу ствар но ре а ли зу ју, јер је по ли тич ка во-
ља кључ ни услов да се по стиг не успех у бор би про тив ко руп ци је. 

Ако прет по ста ви мо да по сто ји по ли тич ка во ља и да ће се 
про блем сред ње кла се ре ши ти са еко ном ским опо рав ком, на рав но 
не у крат ком ро ку, та да се по ста вља пи та ње ко ји је сле де ћи кључ-
ни ко рак у бор би про тив ко руп ци је. Ко руп ци ја се мо же су зби ти 
до дру штве но под но шљи вог ни воа по ди за њем ни воа дру штве ног 
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ин те гри те та.10) Да нас је оп ште при хва ће но да мо де ран си стем вла-
сти под ра зу ме ва од го вор ност. Без то га ни је дан си стем не мо же да 
функ ци о ни ше на на чин ко ји би про мо ви сао јав ни ин те рес, уме сто 
при ват них ин те ре са оних ко ји има ју кон тро лу. Зе мља ко ја на сто ји 
да из гра ди де мо крат ски си стем тре ба да на сто ји да из гра ди си стем 
ко ји не ће би ти за сно ван на хи је рар хи ји у ко ме ауто крат ска вла да-
ју ћа ели та из да је на ре ђе ња ко ја они на дну хи је рар хи је у ве ћој или 
ма њој ме ри спро во де. По треб но је кре та ти се ка си сте му „хо ри-
зон тал не од го вор но сти”, у ко јој је моћ рас пр ше на, где ни ко не ма 
мо но пол и где сва ко од го ва ра по себ но.

У та квом си сте му су до ви ни су ви ше су до ви вла да ју ће ели те, 
већ по ста ју ин сти ту ци је ко је по сту па ју не за ви сно спро во де ћи вла-
да ви ну пра ва у скла ду са за ко ном. Ипак, та не за ви сност ни је ап со-
лут на. Су ди је од го ва ра ју за сво је по је ди нач не од лу ке кроз жал бе ни 
по сту пак, а сва ки су ди ја је од го во ран за свој ин те гри тет и струч-
ност не ком дру гом те лу, би ло да је то пар ла ме нат или пра во суд ни 
са вет. То је те ло да ље од го вор но не ком дру гом, а на кра ју од го ва ра 
гра ђа ни ма ко ји сво ју оце ну ис ка зу ју на из бо ри ма. Сто га стан дар ди 
од го вор но сти по ве зу ју раз ли чи те еле мен те, или „сту бо ве”, ко ји се 
кроз то по ве зу ју и оја ча ва ју јед ни дру ге.

Ка да се си стем хо ри зон тал не од го вор но сти ство ри као део 
дру штве ног на по ра да се сма њи ко руп ци ја, та да он пред ста вља си-
стем дру штве ног ин те гри те та. Овај си стем има за циљ да рас по ре-
ди од го вор ност из ме ђу ор га на и гра на вла сти. Њи ма се ре гу ли ше 
су коб ин те ре са у јав ном сек то ру и он под ра зу ме ва од го вор ност, 
тран спа рент ност, пре вен ти ву и ка жња ва ње.

Ус по ста вља њем си сте ма дру штве ног ин те гри те та ко руп ци ја 
по ста је „ви со ко ри зич ни по ду хват” са „ма лом за ра дом”. Овај си-
стем те жи да спре чи да се ко руп ци ја уоп ште и де си, уме сто да се 
осла ња на ка жња ва ње на кон што је до ње до шло.

Из град ња не за ви сних и ја ких ин сти ту ци ја је дуг и му ко тр-
пан пут, али је ди ни на чин да се у бор би про тив ко руп ци је, као оп-
штем дру штве ном злу, по стиг не истин ски успех.

* 
* *

Ако по сма тра мо рас про стра ње ност ко руп ци је на свет ској ге-
о граф ској кар ти ви де ће мо да је она, са из у зет ком Ита ли је, Чи леа и 

10)  Шу ко вић, Да ни ло: „Ко руп ци ја у Ср би ји и ка ко је су зби ти“ у збор ни ку ра до ва 
„Cоцијални ка пи тал и дру штве на ин те гра ци ја“, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, 2006, 
str. 404.
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још не ко ли ко зе ма ља, нај ви ша у зе мља ма ко је су нај сла би је раз ви-
је не. Ве ро ват но је ве ћи на зе ма ља за па ла у за ча ра ни круг ко руп ци је 
и си ро ма штва, што је ве ро ват но и слу чај Ср би је. 

Ко руп ци ја је по пра ви лу ве о ма ви со ка и та мо где су ре форм-
ски про це си не у спе шни или ма ње успе шни. Ка ко је Ср би ја има ла 
не до пу сти вих про пу ста у спро во ђе њу ре фор ми, од ко јих до бар део 
ни је ре а ли зо ван ни до да нас, то се узро ци ње не ви со ке ко руп ци је 
не на ла зе са мо у ње ном те шком на сле ђу из по след њих де це ни ја 
про шлог ве ка, већ и у за о ста лим и не у спе шним ре фор ма ма по сле 
де мо крат ских про ме на.

Ко руп ци ја је сво је вр стан до дат ни по рез и ка ко смо по ка за-
ли у овом ра ду, по ве ћа ње ко руп ци је за је дан по ен на ска ли од 0 до 
10, зна чи сма ње ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја за 16%. То на-
рав но зна чи и су прот но, ако же ли мо да по ве ћа мо ди рект не стра не 
ин ве сти ци је мо ра мо и да сма њи мо ни во ко руп ци је. Ка ко су стра не 
ин ве сти ци је, у усло ви ма ка да је на ци о нал на за ду же ност до сти гла 
кри тич но ви сок ни во и не по сто ји рас по ло жи ва до ма ћа аку му ла-
ци ја, стра не ин ве сти ци је по ста ју из у зет но зна чај не за еко ном ски 
опо ра вак Ср би је. Ви со ка ко руп ци ја је озбиљ на за пре ка стра ним 
ин ве сти ци ја ма и еко ном ском раз во ју Ср би је.

Увек су у исто ри ји ин сти ту ци је, по себ но суд ство, би ле зна-
чај не за еко ном ски раз вој. Тре ба се са мо под се ти ти да је Адам 
Смит, ко ји се сма тра осни ва чем еко ном ске на у ке, пи сао у XVI II 
ве ку да су не са вр ше ност за ко на и не си гур ност ње го ве при ме не 
из у зет но огра ни ча ва ли тр го ви ну у оно вре ме. Ср би ја има ве ли ке 
про бле ме у раз во ју и ја ча њу ин сти ту ци ја, по себ но са пра во су ђем 
чи ја ре фор ма је за па ла у пра ви „ћор со как“. Од успе шно сти ре ви-
зи је про па ле ре фор ме пра во су ђа умно го ме ће за ви си ти из град ња 
сло бод ног и не за ви сног суд ства, што је на рав но је дан од кључ них 
усло ва за сма ње ње ко руп ци је и ства ра ња бо љег по слов ног ам би-
јен та. 

За Ср би ју је из у зет но ва жно, да би се из ву кла из за ча ра ног 
кру га ко руп ци је и си ро ма штва, да ра све тли 24 спор не при ва ти за-
ци је ко је је ис тра жи вао Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, а ко је је 
Европ ска уни ја по ста ви ла Ср би ји као им пе ра тив на ње ном пу ту ка 
учла ње њу у ЕУ. При ти сак ЕУ за су зби ја ње ко руп ци је у Ср би ји је 
зна ча јан са мо ако он ре зул ти ра из град њом не за ви сних и ста бил них 
ин сти ту ци ја, ко је ће би ти кључ на пре пре ка ко руп ци ји, с јед не, и 
сна жна по лу га еко ном ском раз во ју, с дру ге стра не.
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Danilo B. Sukovic 
CORRUPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Resume
In this pa per, we analyze the highly com plex phe no me non of 

cor rup tion in terms of its im pact on eco no mic de ve lop ment. This pa-
per shows how gre at en de mic cor rup tion, which is pre sent in Ser bia, is 
espe ci ally da ma ging to the eco nomy and so ci ety, de stroying the in sti tu-
ti ons of the system and hin de ring eco no mic growth. It is analyzing the 
ex tent of the ne ga ti ve im pact of cor rup tion on in vest ment and growth, 
as well as the ef fects of cor rup tion on the bu si ness per for man ce of com-
pa ni es that ca rry out bri bery.

In par ti cu lar, it is con clu si vely esta blis hed that cor rup tion re du-
ces tax re ve nu es, in cre a ses ex pen di tu res of pu blic ser vi ces and wrongly 
di verts re so ur ces to the pri va te sec tor. It is esta blis hed the ne ga ti ve cor-
re la tion bet we en cor rup tion and growth. If the cor rup tion is put un der 
con trol of the of fi cial sta te in sti tu ti ons and in that way it works for the 
be ne fit of par ti cu lar rat her than the ge ne ral in te rest of so ci ety, then the re 
is a con di tion which the World Bank de fi nes as “sta te cap tu re”.

The pa per con ta ins a re vi ew of so me exam ples of qu an tifying 
eco no mic ef fects of cor rup tion, which in di ca te that cor rup tion is an ad-
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di ti o nal tax on that fo re ign in ve stors are very sen si ti ve. In cre a se cor rup-
tion by one po int on a sca le of 1 to 10, me ans re duc tion in fo re ign di rect 
in vest ment by 16%.

One of the qu e sti ons that this pa per de als with is the as ses sment 
of the ef fects of cor rup tion on the bu si ness per for man ce of com pa ni es 
that ca rry out bri bery. In con nec tion with this, cor rup tion is as so ci a ted 
with a set of po li ti cal and re gu la tory fac tors such as the si ze of the pu-
blic sec tor, autoc ra tic go vern ment, low re gu la tion and low eco no mic 
com pe ti tion, as well as a set of cul tu ral va ri a bles, such as the low le vel 
of pu blic trust, no pro te stant po pu la tion, etc. 

The main fin dings of this study sho wed that high le vel of cor-
rup tion and fa i led re forms go to get her. The re fo re, a ra di cal chan ge in 
the eco no mic re forms is ne ces sary con di tion for Ser bia to ac hi e ve tan-
gi ble re sults in its fight aga inst cor rup tion. In ad di tion, an ag gra va ting 
cir cum stan ce to Ser bia is the fact that over the last de ca de, due to the 
lar ge in cre a se in po verty and so cial stra ti fi ca tion, the mid dle class lar-
gely di sap pe a red and to ok the po or layer. Only a strong mid dle class 
can ma ke po li ti cal pres su re on the po li ti cal struc tu re to be con si stent in 
its fight aga inst cor rup tion and its fight for free and bu ild strong in sti tu-
ti ons, what re pre sent a key re qu i re ment to ac hi e ve suc cess in the fight 
aga inst cor rup tion.

A spe cial emp ha sis of the work is gi ven to the pos si ble and ne-
ces sary fight aga inst cor rup tion which sho uld be re du ced in a so ci ally 
ac cep ta ble li mits and in that way stop ped to be a ma jor ob stac le to 
eco no mic and so cial de ve lop ment. In the end, ta king in to ac co unt the 
ca u ses of cor rup tion, this pa per in di ca te pos si ble me a su res for its sup-
pres sion.
Keywords: cor rup tion, eco no mic de ve lop ment, in sti tu ti ons, in for mal ta xes, the 

mid dle class

* Овај рад је примљен 14. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ДРЖАВНО-ПРАВНА 
ТРАДИЦИЈА

ЖикаБујуклић
ПравнифакултетуБеограду

РИМСКА ДРЖАВНО-ПРАВНА 
ТРАДИЦИЈА У КОНТЕКСТУ 

ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ

Са же так
На осно ву прав но-исто риј ске и по ли ти ко ло шке ана ли зе раз-

во ја мо дер не Ср би је, аутор ис пи ту је ути цај сво јин ске струк ту ре, 
офи ци јел них иде о ло шких кон це па та и нор ма тив них ре ше ња на 
ре ци пи ра ње рим ске прав не тра ди ци је код нас. Ука зу ју ћи на број-
не па ра док се у од но су пре ма овој на уч ној ди сци пли ни од Дру гог 
свет ског ра та до да нас, он до ла зи до за кључ ка да у про це си ма 
европ ских ин те гра ци ја, рим ско прав но на сле ђе ни је ба ласт, већ 
не из бе жан услов за успе шно укљу чи ва ње Ср би је у тај гло бал ни 
ци ви ли за циј ски про је кат. Аутор ис ти че да су прав ни и по ли тич-
ки кон цеп ти ан тич ког Ри ма не по сред но уте ме ље ни у иде ји об је-
ди ња ва ња европ ских др жа ва у Уни ју. Уки да њем гра ни ца, обез бе-
ђи ва њем је дин стве ног еко ном ског про сто ра, уво ђе њем исто вет не 
ва лу те, до ми на ци јом са мо јед не вој не струк ту ре, као и по сред ним 
на ме та њем ен гле ског је зи ка као еспе ран та свих Евро пља на, об је-
ди ње на је обим на те ри то ри ја ко ја је у тој ме ри би ла ин те гри са на 
упра во у Рим ском цар ству. Аутор за кљу чу је да је на сил ним рас па-
дом Ју го сла ви је учи њен ре тро град ни про цес, ко јим је (по пут про-
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це са сред њо ве ков не фе у да ли за ци је) усит ње на је дин стве на те ри то-
ри ја, рас пар ча не еко но ми је и осна же ни ет нич ки ан та го ни зми. У 
том де ге не ра тив ном про це су и Ср би ја је скре ну ла са европ ског пу-
та, ко јим је већ по шла по осло бо ђе њу од Ото ман ске вла сти. Аутор 
сма тра да у те жњи ка европ ским ин те гра ци ја ма Ср би ја мо же ус пе-
ти са мо ако ње на ин те лек ту ал на, а по го то во вла да ју ћа ели та има 
као узор већ ра ни је пре ђе ни пут. Про жи ма ње кул тур них ути ца ја у 
Ср би ји би ло је увек да ле ко сна жни је ка да је она би ла еко ном ски 
ја ка и ка да је има ла ду хов ну ели ту ко ја је мо гла да те про це се пре-
по зна и при хва ти.
Кључ не ре чи: Рим ско прав но на сле ђе, Срп ска др жа ва, Европ ска уни ја, 

про цес европ ских ин те гра ци ја

1. По сле осло бо ђе ња од фа ши стич ке оку па ци је и ус по ста-
вља ња ре во лу ци о нар не ко му ни стич ке вла сти, у Ју го сла ви ји на ста-
ју круп не про ме не у це лом дру штву па и у обла сти обра зо ва ња.1) 
Оно се мо ра ло под врг ну ти но во про кла мо ва ним иде о ло шким по-
сту ла ти ма, за сно ва ним на марк си стич ком уче њу. Осно ви цу те но ве 
иде о ло шке док три не пред ста вља ла је те жња ка пот пу ном по ти ски-
ва њу при ват не сво ји не и ње ном за ме њи ва њу др жав ном сво ји ном, 
ко ја ће би ти уто ли ко ја ча уко ли ко је сна жни ја и са ма ко му ни стич ка 
др жа ва. Ме ђу тим, по сле рас ки да са Ста љи ном, за по чи ње из град-
ња дру га чи јег те о рет ског кон цеп та за сно ва ног на иде ји о од у ми ра-
њу др жа ве, чи је пре ро га ти ве вла сти пре у зи ма ,,рад ни чо век“, ко ји 
сво је не по сред не ин те ре се оства ру је кроз тзв. ,,рад нич ко са мо у-
пра вља ње“. Оту да је про из и шао и сво јин ски кон цепт suigeneris, 
ко ји је про кла мо ван као нај про гре сив ни ји у људ ској исто ри ји и на-
зван друштвенасвојина. Он је по чи вао на дог ми о уво ђе њу но вог, 
спе ци фич ног об ли ка при сва ја ња ма те ри јал них до ба ра у про це су 
дру штве не про из вод ње, над ко ји ма убу ду ће не ће по сто ја ти ти ту-
лар – би ло у ви ду по је ди на ца (као у ка пи та ли зму) би ло др жа ве 
(као у ко му ни зму со вјет ског ти па) – већ ће ова ква зи сво ји на би ти 
исто вре ме но ,,сва чи ја и ни чи ја“.2) Очи глед но је да ова уто пи стич ка 
ви зи ја ни је има ла ни чег за јед нич ког са сво јин ским ка те го ри ја ма 

1)  О тим про це си ма на Бе о град ском Уни вер зи те ту, а по себ но на Прав ном фа кул те ту у Бе-
о гра ду вид. Та тић, Ду шан и Уско ко вић, Ђор ђи је (уред ни ци): УниверзитетуБеограду
1838-1988, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1988; Јо ва но вић, Ми о драг и Тр ку ља, 
Јо ви ца (уред ни ци): СтошездесетпетгодинаПравногфакултетауниверзитетау
Београду(1841-2006), Прав ни фа кул тет, 2006.

2) Та кав иде о ло шки кон цепт на ла зи се у Уста ву из 1963. го ди не, по ко ме је дру штве на 
сво ји на при па да ла нео д ре ђе ном вла сни ку од но сно дру штву у це ли ни. Пре ма овом нај-
ви шем нор ма тив ном ак ту, рад је у на че лу је ди ни основ упра вља ња и рас по ла га ња дру-
штве ним сред стви ма, та ко да је рад на ор га ни за ци ја је ди ни но си лац пра ва у по гле ду 
сред ста ва у дру штве ној сво ји ни и та пра ва се њој не мо гу огра ни чи ти ни ти од у зе ти, 
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usus, fructusи abususа још ма ње са уче њем да сво ји на пред ста вља 
„пот пу ну власт над ства ри ма“ (plenainrepotestas). То ће до ве сти 
у пи та ње оп ста нак мно гих ци ви ли стич ких прав них ди сци пли на, а 
по го то во Рим ског пра ва. Сма тра ло се, на и ме, да кла сич ни сво јин-
ски кон цепт на ко ме по чи ва овај пред мет не га тив но ути че на обра-
зо ва ње мла дог ка дра, због че га они не мо гу ис прав но да схва те но-
во у спо ста вље ни иде о ло шки мо дел ,,дру штве не сво ји не“. У та квим 
окол но сти ма био је пра ви под виг очу ва ти пред мет ко ји се ди рект но 
ко сио са вла да ју ћом иде о ло ги јом, али се у то ме ипак ус пе ло.3)

2. На тај на чин омо гу ће но је да се кроз на став ни про цес 
оства ри доктринарна рецепција рим ских прав них кон це па та и ти-
ме ство ре нео п ход ни пред у сло ви за њи хо ву при ме ну и у нор ма тив-
ној сфе ри.4) Ме ђу тим, иде о ло шке ба ри је ре су ду го оне мо гу ћа ва ле 
да они по ста ну до ми нант ни и кроз за ко но дав ну прак су (норматив-
нарецепција). Чак су и не ки од нај у глед ни јих прав них струч ња-
ка (сле де ћи пар тиј ску при пад ност а не на уч нич ку објек тив ност), 
твр ди ли да ће да љи раз вој со ци ја ли стич ког дру штва ну жно во ди ти 
сла бље њу и по сте пе ном ,,од у ми ра њу“ при ват не сво ји не. За раз ли-
ку од др жа ва ко је су при па да ле Ис точ ном бло ку – где су од луч не 
ре фор ме сво јин ских од но са за по че те тек по сле ру ше ња Бер лин-
ског зи да и где се жи вот ни стан дард вид ни је по чео да по бољ ша-

осим ако то зах те ва оп шти ин те рес утвр ђен са ве зним за ко ном и у по ступ ку про пи са ним 
тим за ко ном (в. Основ на на че ла).

3) Ве ли ка за слу га за то при па да про фе со ру Дра го ми ру Стој че ви ћу ко ји је сво јом струч но-
шћу и ауто ри те том ус пео да се из бо ри да пред мет не бу де уки нут. У то ме му је сва ка ко 
по мо гла и чи ње ни ца да је и сам при хва тио вла да ју ћи ди ја лек тич ко-ма те ри ја ли стич ки 
ме тод у сво јим на уч ним ана ли за ма ан тич ке прав не исто ри је. Ме ђу тим, ње го во уса вр ша-
ва ње у Ита ли ји ути ца ло је да мно ги ње го ви ста во ви бу ду да ле ко бли жи уче њу слав ног 
Фран че ска Де Мар ти на и дру гих след бе ни ка ње го ве „на пуљ ске ро ма ни стич ке шко ле“, 
не го уче њу при ста ли ца кру тог марк си стич ког ме то да ста љи ни стич ког ти па, ко ји је та да 
до ми ни рао у свим ис точ но е вроп ским зе мља ма. На тај на чин не са мо да је рим ско пра во 
пре жи ве ло, већ се сло бод но мо же ре ћи да је про фе сор Стој че вић са сво јим са рад ни ци-
ма ство рио ,,бе о град ску ро ма ни стич ку шко лу“, кроз ко ју су про шле де се ти не хи ља да 
сту де на та, али и оформ ље ни про фе сор ски ка дар из ове обла сти на ско ро свим прав-
ним фа кул те ти ма бив ше Ју го сла ви је. Ње гов уџ бе ник Римскоприватноправо до жи вео 
је два де се так из да ња и ско ро че ти ри де це ни је био је ди ни при руч ник те вр сте у Ср би ји, 
по ста ју ћи ка сни је ме то до ло шки узор за уџ бе ни ке дру гих ауто ра из те обла сти.

4) Пре ли ми нар не ре зул та те ис тра жи ва ња про це са док три нар не ре цеп ци је рим ске прав не 
ба шти не у но во ве ков ној Ср би ји аутор је из ла гао на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та 
„La Sa pi en za“ у Ри му: LostudiodeldirittoromanoallaFacoltàdigiurisprudenzadiBelgra-
dodallafondazionealmomentoattuale (VII Col lo qu io dei ro ma ni sti dell’Euro pa cen tro-Ori-
en ta le e d’Ita lia, Ro ma, 1998), на окру глом сто лу у ор га ни за ци ји Кар ло вог уни вер зи те та у 
Пра гу: SerbiaasaSocietyinTransitionandtheReceptionoftheRomanLawTradition (Тhe 
Ro man Law Tra di tion in So ci e ti es in Tran si tion, Pra ha, 2003), по том на се ми на ру у Бе чу (у 
ор га ни за ци ји Max-Planck In sti tut für europäische Rechtsgeschic hte-Frank furt am Main, Wi-
en, 2010): DoctrinalReceptionofEuropean(Roman)LawTraditioninPost-OttomanSerbia, 
као и на ме ђу на род ном кон гре су ро ма ни ста:66th Con fe ren ce of the So ciété In ter na ti o na le 
‘Fer nand de Visscher’ po ur l’Hi sto i re des Dro its de l’An ti qu ité (SIHDA), одр жа ном у Окс-
фор ду 2012. го ди не.
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ва тек са отва ра њем пре ма За па ду – у бив шој Ју го сла ви ји (па и 
Ср би ји) си ту а ци ја је би ла са свим обр ну та. Ни су по сто ја ла би ло 
ка ква огра ни че ња за из ла зак из зе мље, што је омо гу ћи ло не са мо 
сло бо ду кре та ња, већ и сто ти на ма хи ља да љу ди од ла зак на при вре-
ме ни рад у ино стран ство, где су мо гли не по сред но да сти чу ис ку-
ства о за пад ној ци ви ли за ци ји, рад ну ди сци пли ну, али и за ма шна 
ма те ри јал на сред ства у ви ду уште ђе ви не. Са тим ка пи та лом они 
су се углав ном вра ћа ли у свој крај и за по чи ња ли по сло ве у ко ји ма 
су при ват на ини ци ја ти ва и уме шност до но си ли до бар про фит. Со-
ци ја ли стич ка др жа ва је то то ле ри са ла, али је и ви со ким по ре зи ма 
ве што спре ча ва ла да се по је дин ци ису ви ше обо га те и да при ват-
на сво ји на по ста не узор, већ је то био са мо ,не га ти ван „ру ди мент 
про шло сти“. То је ва жи ло ка ко за ин ду стриј ску про из вод њу, та ко 
и за ула га ња у зе мљо рад њу. Чак је и стра ном ка пи та лу фор мал но 
би ло до зво ље но да уче ству је (до из но са од 49%) у по је ди ним јав-
ним ин ве сти ци ја ма. Круп ни ин ду стриј ски и аграр ни објек ти би ли 
су у дру штве ној сво ји ни (а не у др жав ној, као у СССР-у и дру гим 
ис точ но е вроп ским зе мља ма) и оства ри ва ли су на пр ви по глед за-
ви дан ни во про дук тив но сти. Ма да је прак тич но био да ле ко ни жи 
не го што је то објек тив но би ло мо гу ће, огром на ула га ња из др жав-
них фон до ва при кри ва ла су њи хо ву не моћ да због сво је не до вољ-
не про дук тив но сти ре ал но кон ку ри шу са сво јим про из во ди ма на 
свет ском тр жи шту. Број ним др жав ним до та ци ја ма по спе ши ван је 
из воз, и исто вре ме но ви со ким ца ри на ма спу та ван увоз ква ли тет-
ни јих и јеф ти ни јих про зво да. 

На ме ће се ло гич но пи та ње: где су про на ла же на сред ства за 
то ли ку ин тер вен ци ју др жа ве у при вред не то ко ве? Об ја шње ње је у 
по ли тич кој по зи ци ји ко ју је од рас ки да са Ста љи ном има ла Ти то ва 
Ју го сла ви ја. У ба лан су из ме ђу Ис то ка и За па да, она је оби ла то ко-
ри сти ла јеф ти не си ро ви не пр вих (наф та, гас, ру де итд.), док је од 
дру гих до би ја ла по за ма шне зај мо ве, ко ји ма је пла ћа на це на ње не 
не у трал но сти у од но су на Ис точ ни блок. Као тзв. не свр ста на зе-
мља, Ју го сла ви ја је ла ко про ди ра ла на за хвал на тр жи шта Тре ћег 
све та, на ко ја че сто ни јед ни ни дру ги ни су има ли при сту па. Све 
је то омо гу ћи ло про сеч ном гра ђа ну да (и по ред енорм ног бо га ће-
ња по ли тич ке оли гар хи је, тзв. ,,цр ве не бур жо а зи је“) жи ви на ре-
ла тив но за вид ном еко номскм ни воу, да ле ко ви шем не го би ло где 
на Ис то ку. Уз то, ју го сло вен ска ва ри јан та пу та у ко му ни зам ни је 
на мет ну та ни ти бра ње на со вјет ским тен ко ви ма, већ је пред ста вља-
ла, ка ко се твр ди ло, сло бод но опре де ље ње ју го сло вен ских на ро да. 
За офи ци јел не иде о ло ге и апо ло ге те дру штве не сво ји не,на ве де не 
чи ње ни це су би ле нај бо љи ар гу мент оправ да но сти ова квог пу та у 
„бо љу бу дућ ност“. Њи ма су ефи ка сно гу ше ни сви за по че ти про јек-
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ти тзв. “ре фор ми са ња“ или “мо дер ни за ци је“ ју го сло вен ског дру-
штва, ко ји су пом пе зно на ја вљи ва ни на пар тиј ским кон гре си ма, да 
би се по том убр зо не слав но окон ча ва ли, чим би да ли не ке опи пљи-
ве ре зул та те у обла сти ли бе ра ли за ци је при вред них од но са. 

По сле ди це ових про тив реч них про це са огле да ле су се и у 
иде о ло шком од но су на сво јин ску струк ту ру дру штва, па и у ње ном 
нор ма тив ном ре гу ли са њу кроз за ко не и сам Устав. Оди јум пре ма 
при ват ној сво ји ни за др жао се ве о ма ду го, па ће тек Уста вом Са-
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је из 1992. го ди не би ти за јем че на „сво-
ји на“ (чл. 69), од но сно рав но прав ност раз ли чи тих ње них об ли ка: 
при ват не, дру штве не, др жав не и за дру жне, што ка сни је пре у зи ма 
и Устав Ре пу бли ке Ср би је (чл. 56).5) Устав ним од ред ба ма је та ко ђе 
од ре ђе но да се пра во сво ји не мо же огра ни чи ти са мо под усло ви ма 
од ре ђе ним за ко ном, што зна чи, да про ме на об ли ка вла сни штва и 
огра ни че ње пра ва сво ји не мо же се вр ши ти на из ри чи то пред ви ђен 
на чин, утвр ђен нај ви шим прав ним ак том по сле Уста ва, од но сно за-
ко ном. Пре ма то ме, сви об ли ци сво ји не су рав но прав ни и ти ту ла ри 
сво ји не оства ру ју све еле мен те сво ји не iusutendi, fruendi, abutendi 
- уко ли ко у то ме ни су за кон ски огра ни че ни. 

3. Ме ђу тим, тек ће по ли тич ким про ме на ма у Ср би ји ок то бра 
2000. го ди не, би ти ко нач но отво ре на Пан до ри на ку ти ја са зах те ви-
ма за истин ским дру штве ним ре фор ма ма, ко је под ра зу ме ва ју пр-
вен стве но еко ном ску, али и нор ма тив ну сфе ру. Ка те го ри је као што 
су правнадржава, цивилнодруштво, транзиција, демократизаци-
ја, (ре)приватизацијаи дру ги по ста ју не из о став ни део сва ко днев-
ног по ли тич ког во ка бу ла ра. Би ло је ло гич но оче ки ва ти да ће дру-
штве на, еко ном ска и прав на тран зи ци ја у овој сре ди ни про ћи без 
ве ћих от по ра, и то из ви ше раз ло га: јер је до стиг ну ти сте пен де-
мо кра ти за ци је био ре ла тив но ви сок, јер је при ват на сво ји на (иако 
зва нич но по ти ски ва на) би ла стал но при сут на, јер су еле мен ти ка-
пи та ли стич ког на чи на про из вод ње све вре ме по сто ја ли упо ре до са 
,,дру штве ним сек то ром“, јер је рим ски кон цепт сво ји не (plenainre
potestas) имао број не по бор ни ке, и ко нач но, јер је у Уста ву он имао 
рав но прав ни трет ман са дру штве ном сво ји ном.

Ме ђу тим, па ра док сал но је да су упра во у та квој сре ди ни ис-
кр сле сна жне пре пре ке за пот пу ну афир ма ци ју при ват не сво ји не. 
Оне се на ла зе пр вен стве но у јав ном мње њу. На и ме, про сеч ни гра-
ђа нин те шко се ми рио са чи ње ни цом да је из гу био оно што је већ 
имао у вре ме тог ,,омра же ног ко му ни стич ког си сте ма“: при сто јан 
жи вот, обез бе ђе но рад но ме сто, бес плат но шко ло ва ње и ле че ње, 
пен зи о но оси гу ра ње, мо гућ ност да сло бод но пу ту је и да се као 
гра ђа нин те др жа ве у ино стран ству не сти ди што је „Ју го сло вен“. 

5) СлужбенигласникРС, бр. 98/2006.
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По из би ја њу гра ђан ског ра та из не на да се све из ме ни ло: еко но ми-
ја је пре ко но ћи уни ште на, хи пе рин фла ци ја до сти гла исто риј ски 
не за бе ле же не раз ме ре, бан ке су оста ле без нов ца, де ви зна штед-
ња гра ђа на бло ки ра на; гра до ви оста ли без стру је, гре ја ња, наф те, а 
ду ги ре до ви пред опу сто ше ним про дав ни ца ма и цр но тр жи ште на 
ули ца ма по ста ли уоби ча је ни на чин жи во та; иш че зла је со ци јал на 
си гур ност, а дру штво је ду бо ко кри ми на ли зо ва но.

За раз ли ку од со вјет ског и че хо сло вач ког при ме ра, Ју го сла-
ви ја се рас па ла у кр ви, фак тич ки је из гу бљен део срп ске др жав не 
те ри то ри је (Ко со во и Ме то хи ја), а у Ср би ју је пре бе гло ско ро ми-
ли он из бе гли ца из свих бив ших ре пу бли ка. У та квим окол но сти ма 
се про сеч ном гра ђа ни ну Ср би је пут ка Евро пи чи нио као пут у пот-
пу ну не из ве сност, у ко јој он и не ви ди ја сну пер спек ти ву за бо љи 
жи вот. С јед не стра не је су ро ва ре ал ност, а са дру ге стра не обе ћа ња 
по ли ти ча ра да је то нео п ход на фа за жр тво ва ња ка ко би се до сти-
гли стан дар ди ко је Евро па и раз ви је ни свет по ста вља ју. Што је још 
па ра док сал ни је, те вред но сти про кла му је но ва де мо крат ска власт 
ко ја еко ном ску и по ли тич ку суд би ну зе мље ве зу је упра во за оне 
др жа ве ко је су, же ле ћи да спре че тзв. ,,ху ма ни тар ну ка та стро фу“ 
на јед ном де лу Ср би је, пред у зе ле тро ме сеч но бом бар до ва ње ,,ле-
ги тим них ци ље ва“, уз то без ман да та УН и кр ше ћи ста тут НА ТО-а 
као од брам бе не ор га ни за ци је. 

У ова квој си ту а ци ји, ка да је због ду го го ди шњег гра ђан ског 
ра та, бом бар до ва ња и еко ном ских санк ци ја ме ђу на род не за јед ни-
це, срп ска при вре да ско ро пот пу но де ва сти ра на, по ста ло је не мо-
гу ће ар гу мен то ва но про мо ви са ти иде је о ре фор ми, тран зи ји, де-
мо кра ти за ци ји и сл. По го то во ка да при ва ти за ци ја ин ду стриј ских 
и дру гих обје ка та у дру штве ној сво ји ни оста вља сва ко днев но на 
ули ци и оно ма ло рад ни ка ко ји су има ли по сао (по ред већ око 1,5 
ми ли о на не за по сле них). При том се по ја вљу ју и вла сни ци чи ја је 
имо ви на на ци о на ли зо ва на по сле Дру гог свет ског ра та и ко ји та ко-
ђе по ла жу сво јин ска пра ва пре ма објек ти ма ко ји се при ва ти зу ју. 
Оту да про из и ла зи је дан па ра докс ве зан за при ва ти за ци ју друштве-
несво ји не: за раз ли ку од државнесво ји не у ета ти зо ва ним ис точ-
но е вроп ским си сте ми ма, она не ма ја сно де фи ни са ног ти ту ла ра, 
што од би ја по тен ци јал не стра те шке ин ве сти то ре из ино стран ства, 
јер они не же ле ле да пре у зму огро ман ри зик ула же ња у не ра шћи-
шће не, хи брид не, ису ви ше флу ид не ква зи сво јин ске од но се. Осим 
то га, за statusquoсе бо ре и моћ не не фор мал не гру пе ко је по се ду ју 
за ма шну имо ви ну, сте че ну углав ном то ком гра ђан ског ра та (тзв. 
рат ни про фи те ри), ко ји сво ја сред ства по лу и ле гал но пла си ра ју из-
ван зе мље (под окри љем ,,еко ном ске ли бе ра ли за ци је“), ка ко би из-
бе гли ло кал не ри зи ке ко је са ми бо ље по зна ју од стра на ца. Ти ме се 
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до ма ћи ка пи тал из но си из зе мље при ват ним ка на ли ма, а др жа ва 
по се же за стра ном еко ном ском по мо ћи ка ко би ве штач ки са чу ва ла 
ста бил ност кур са до ма ће ва лу те. На тај на чин се отва ра ши ро ки 
фронт оних ко ји ре фор ме у Ср би ји же ле да спре че или бар од ло же 
за бо ља вре ме на. 

Но ва власт, с дру ге стра не, у ова ко сло же ној си ту а ци ји је ре а-
го ва ла не а де кват но и, уме сто да до но си си стем ске за ко не, за сно ва-
не на ја сној ви зи ји оно га шта же ли да по стиг не, она је но во на ста ле 
про бле ме по че ла да ре ша ва adhoc, до но се ћи на сто ти не уред би ко-
ји ма се ну де пар ци јал на ре ше ња.6) У тој не ста бил ној ко а ли ци ји од 
два де се так пар ти ја, пот пу но раз ли чи тих по ли тич ких опре де ље ња, 
пр вен стве ни циљ је био оба ра ње Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, а тек 
у дру гом пла ну је би ло за по чи ња ње де мо крат ских ре фор ми. Они 
су и по бе ди ли на из бо ри ма за хва љу ју ћи том за јед нич ком ,,про гра-
му“, али су по том у на чи ну спро во ђе ња ре фор ми за по че ла ду бо-
ка раз ми мо и ла же ња. По што су ауто ри тет но ве вла сти вред но ва ли 
гра ђа ни у за ви сно сти од успе шног оства ре ња про кла мо ва них ре-
форм ских ци ље ва, њи хо ва по зи ци ја је у том по гле ду би ла да ле ко 
те жа у од но су на прет ход ни ре жим, јер се он углав ном одр жа вао 
на успо ме на ма за сно ва ним на илу зи ја ма о без бри жном со ци ја ли-
зму и на вод ној од бра ни на ци о нал не хо мо ге но сти. До шло се та ко у 
па ра док сал ну си ту а ци ју да ис точ но е вроп ске зе мље, ко је су ра ни је 
би ле на да ле ко ни жем сте пе ну де мо крат ских сло бо да и еко ном ског 
раз во ја, по ста ју у струч ној јав но сти Ср би је при мер за узор (нпр. 
Ма ђар ска, Че шка, Сло вач ка и др.). Про бле ми ко је су оне већ ре-
ша ва ле, у Ср би ји се тек отва ра ју: до ступ ност по ли циј ских до си-
јеа, за ко ни о лу стра ци ји, ауто но ми ја уни вер зи те та, сло бо да ме ди ја, 
де по ли ти за ци ја вој ске, ус по ста вља ње не за ви сних син ди ка та итд.7)

Иза фа са де де мо крат ске и про за пад но ори јен ти са не вла-
сти, по уби ству пред сед ни ка вла де, опет се ус по ста вља цен тра ли-
зо ва на фи гу ра све при сут ног пред сед ни ка др жа ве, ко ји пре у зи ма 
пре ро га ти ве из вр шне вла сти, оста вља ју ћи у сен ци и мно ге дру ге 
ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма. Као да су пе то ок то бар ски ре во-
лу ци о на ри бр зо за бо ра ви ли да су се овен ча ни сла вом упра во због 
зба ци ва ња с вла сти јед ног „дик та то ра“. Мно ге ре фор ме, по пут 
„чист ке“ у пра во су ђу, до жи ве ле су де бакл, а по губ не по сле ди це 
осе ћа ју се још и да нас. Те же ћи да се дис тан ци ра ју од ру ског ду ше-
бри жни штва над Ср би јом, ка ко ова не би по ста ла (на вод но) ње на 

6) Вла да Зо ра на Ђин ђи ћа је то ком 2001. и 2002. го ди не до не ла ви ше уред би не го што је до-
не то за де сет го ди на вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Уп. http://www.rtv.rs/sr_lat/po li ti ka/
za-se dam-me se ci-vla da-do ne la-sko ro-200-ured bi_208942.html

7) Уп. Та бо ро ши, Све ти слав и Хан цов ска, Ма риа (уред ни ци): Правоутранзицији:Срби-
ја-Словачка, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 1999. 



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.55-72.

62

гу бер ни ја, пред став ни ци те вла сти тра жи ли су ле ги ти ми тет сво јих 
од лу ка углав ном у за пад ним ам ба са да ма, а по њи хо вим на ло зи ма 
и под не скри ве ним при ти сци ма, пристајaли на пре суд не по ли тич-
ке ком про ми се, то ли ко бол не по суд би ну ово га на ро да. Ме ђу тим, 
ка да су ис цр пље не мо гућ но сти ових „де мо крат ских“ сна га, За пад 
по се же за по ли тич ким гу бит ни ци ма из де вет де се тих, ко ји и да ље 
но се па три от ски оре ол, и пот по ма жу им да до ђу на власт. Ме ђу-
тим, ре фор ми са ни на ци о на ли сти, са да европ ски ори јен ти са ни, не 
мо гу ви ше да спре че про цес те ри то ри јал ног рас та ка ња и еко ном-
ског су но вра та. Но вим за ду жи ва њи ма, еко ном ска за ви сност зе мље 
по ста је све ве ћа, па са мим тим и по ли тич ка. Сло бо да од лу чи ва ња 
но си ла ца вр хов не вла сти под јед на ко је спу та на као и сам су ве ре-
ни тет срп ске др жа ве.

Оту да, пут ка Евро пи, уз ко ји очи глед но иде и ула зак под 
вој ни ки шо бран На то пак та, по ста је не из бе жан по ли тич ки ис ход и 
за ове „но ве“ по ли тич ке сна ге. Оп ко ље на са свих стра на но во ком-
по но ва ним бал кан ским др жа ви ца ма, ко је су већ у Европ ској уни ји 
или су за ко ра чи ле пу тем ка тој „за јед ни ци ода бра них“, Ср би ја је 
прак тич но са те ра на да се што пре из ја сни „ко ме ће се цар ству при-
во ле ти“.Ти то и стич ки мо дел не свр ста но сти са да се пре о бра жа ва 
у кон цепт „вој не не у трал но сти“, чи ме власт по ку ша ва да из бег не 
ко нач но из ја шња ва ње, из гле да пре ви ђа ју ћи да је на сту пио са свим 
из ме њен исто риј ски ам би јент. То до во ди до окле ва ња, гу бље ња 
дра го це ног вре ме на, а хи бер на ци ја у ко јој се ни шта бит но не ме-
ња, са мо про ду жа ва аго ни ју дру штве ног, прав ног и еко ном ског си-
сте ма на из ди са ју. 

Ја сно се на ме ће ур гент на по тре ба да ин те лек ту ал на ели та у 
Ср би ји из на ђе аутен тич не од го во ре на спе ци фич не про бле ме ко ји 
се у про це су тран зи ци је по ја вљу ју у овој сре ди ни – по што они, 
осим свог гло бал ног аспек та, не сум њи во има ју и сво је ло кал но 
обе леж је. Без то га, ре фор ма дру штва се пре пу шта сти хи ји, од но су 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи, ма њој или ве ћој по др шци стра ног 
ка пи та ла, јед ном реч ју, ри скант ном сти ца ју (не)срећ них окол но-
сти. Због то га струч ња ци из по је ди них на уч них обла сти, па и прав-
ни ци, мо ра ју пру жи ти ја сну ви зи ју, це ло вит дру штве ни про је кат 
за сно ван на чвр стим вред но сним кри те ри ју ми ма. То је нео п ход но 
на ро чи то има ју ћи у ви ду да се у тран зи ци о ним зе мља ма ну жно 
про ла зи пр во кроз де струк ци ју ра ни јег (со ци ја ли стич ког) др жав-
ног и прав ног устрој ства, па се тек по том за по чи ње са дру гом, 
кон струк тив ни јом фа зом, у ко јој се ус по ста вља ју те ме љи прав не 
др жа ве де мо крат ског ти па, за сно ва не на прин ци пи ма раз ви је не тр-
жи шне при вре де и по што ва њу основ них гра ђан ских пра ва.
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4. У том сми слу је ве о ма зна чај но и пи та ње ре ци пи ра ња рим-
ске прав не тра ди ци је, у кон тек сту при хва та ња оп штег европ ског 
прав ног на сле ђа. То уто ли ко ви ше, јер је по зи ци ја Рим ског пра ва 
као на уч не ди сци пли не нај не по сред ни је по ве за на са сво јин ским 
про ме на ма у од ре ђе ној дру штве ној сре ди ни. Ме ђу тим, и ту се у 
Ср би ји до га ђа је дан па ра докс. Уме сто да по сле ду го трај не бор бе за 
сво је пре жи вља ва ње ова на уч на ди сци пли на до жи ви сво ју пот пу-
ну афир ма ци ју, упра во због сво јин ско прав них кон це па та на ко ји ма 
по чи ва, све су гла сни ји зах те ви ре фор ма то ра ви со ког школ ства да 
се рим ско пра во по ти сне из на ста ве ка ко би се сле ди ли ,,свет ски 
трен до ви“. Исто риј ска са зна ња се опет ви де као ба ласт ко ји не по-
треб но оп те ре ћу је обра зов ни про цес и твр ди се да у до ба ком пју те-
ри за ци је и ки бер не ти ке она ни су нео п ход на за фор ми ра ње до брог 
прав ни ка. По твр ду за ова кав став на ла зе у по ло жа ју овог пред ме та 
на не ким од европ ских уни вер зи те та (Па риз, Ам стер дам, Мин хен 
и др.), а као нео спор ни узор узи ма се и крај њи праг ма ти зам ко ји 
ка рак те ри ште аме рич ки обра зов ни си стем. 

Ме ђу тим, при том се за бо ра вља да је упра во рим ска прав-
на ба шти на те мељ европ ске кул ту ре.8) По ка за ло се да су по гре шна 
по је ди на лу та ња и по ку ша ји од сту па ња од тих тра ди ци о нал них 
вред но сти. Чак и на по ме ну тим нај е ми нент ни јим европ ским уни-
вер зи те ти ма от по че ло се са пре и спи ти ва њем прак се потискивaња 
исто риј ско-прав них пред ме та уз по зи ва ње на тзв. ,,Бо лоњ ски про-
цес“. Схва ти ло се да др жав но-прав на тра ди ци ја Ри ма да је нај бо љи 
при мер успе шно сти јед ног кон цеп та за сно ва ног на об је ди ње ној 
про стра ној те ри то ри ји са је дин стве ном ад ми ни стра ци јом, са ма ње 
или ви ше исто вет ним еко ном ским и прав ним по сту ла ти ма, је дин-
стве ном нов ча ном је ди ни цом, је зи ком, кул ту ром итд. 

Ка да су ти прин ци пи до ве де ни у пи та ње, и са мо Цар ство 
је за па ло у кри зу и убр зо про па ло. Ова квим при сту пом рим ском 
пра ву умно го ме се про ши ри ла осно ви ца ње го ве са вре ме не ре цеп-
ци је, јер се она пр во бит но за сни ва ла ско ро ис кљу чи во на при ват-
но-прав ном кон цеп ту, док је ње го ва јав но прав на стра на оста ја ла 
у дру гом пла ну. Ме ђу тим, то ни је би ло увек та ко, јер су по је ди ни 
европ ски на ро ди то ком но во ве ков них бор би за осло ба ђа ње од фе-
у да ли зма и мо нар хи стич ког об ли ка уре ђе ња уз о ре тра жи ли упра во 
у Рим ској ре пу бли ци. Ме ђу тим, по сле по бе де бур жо а зи је из во је ва-
не по пра ви лу на сил ним пу тем и фор ми ра њем по том соп стве них 
на ци о нал них др жа ва, пр вен стве ни за да так гра ђан ске кла се по стао 
је од бра на сте че них еко ном ских по зи ци ја и за шти та не при ко сно-
ве но сти при ват не сво ји не. Оту да се убр зо од у ста је од све тих ре-

8) Ma u ro ti, La u ra So li do ra: Latradizioneromanisticaneldirittoeuropeo, II, To ri no, 2010, стр. 
151-202; Can na ta, Car lo: Fondamentideldirittoeuropeo, vol. I, To ri no, 2005, passim.
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во лу ци о нар них на че ла оли че них у три ја ди liberté, égalité, frater-
nité, ко ји ма су се свим љу ди ма га ран то ва ла под јед на ка гра ђан ска 
пра ва, та ко да она фак тич ки оста ју до ступ на са мо ма њи ни ко ја је 
ус пе ла да се до мог не огром ног дру штве ног бо гат ства. Пр во бит-
на аку му ла ци ја ка пи та ла обез вре ди ла је иде ју со ци јал не ем па ти-
је пре ма си ро ма шним и угње те ним, пр во пре ма сво јим соп стве-
ним су гра ђа ни ма, а по том и пре ма ко ло ни зо ва ним на ро ди ма. Иза 
не при ко сно ве но сти при ват не сво ји не и ви со ко ум них раз ма тра ња 
при род но прав не шко ле, су ро ва ре ал ност сти ца ња ка пи та ла сво-
ди ла се на пљач ку по је ди на ца и це лих на ро да, уз обез вре ђи ва ње 
(си ро ма шног) чо ве ка као људ ског би ћа. У то ме је упра во мо дер на 
европ ска исто ри ја пру жи ла не слав не при ме ре, а та се прак са у још 
за о штре ни јој фор ми по но ви ла на Но вом кон ти нен ту у фор ми ге но-
ци да над Ин ди јан ци ма, црн ци ма и др.

Мо дер ни ка пи та ли зам је у XX ве ку за пао у кри зу, по го то во 
пред иза зо ви ма с дру ге стра не гво зде не за ве се (где је ко му ни стич-
ка дог ма фор мал но уз ди за ла и гло ри фи ко ва ла рад нич ку кла су), па 
је из лаз про на шао у зна чај ни јој пар ти ци па ци ји рад ни ка у од лу чи-
ва њу и ве ћој уло зи син ди ка та. Све је то пра ће но и ве ћом де цен-
тра ли за ци јом др жа ве, по ја ча ва њем уло ге ло кал не са мо у пра ве, као 
и ре ги о на ли за ци јом за сно ва ном на еко ном ском по ве зи ва њу, чак и 
не за ви сно од др жав них гра ни ца. Вр ху нац тог про це са до стиг нут 
је об је ди ња ва њем европ ских др жа ва пр во у Европ ску за јед ни цу, а 
по том у Уни ју, ко ја се по сте пе но све ви ше про ши ри ва ла и об у хва-
та ла на ми ли о не гра ђа на ко ји ма су, бар у прин ци пу, би ла до ступ-
на исто вет на еко ном ска, али пре све га гра ђан ска пра ва. Уки да њем 
гра ни ца, обез бе ђи ва њем је дин стве ног еко ном ског про сто ра, уво-
ђе њем исто вет не ва лу те, до ми на ци јом са мо јед не вој не струк ту ре, 
као и по сред ним на ме та њем ен гле ског је зи ка као еспе ран та свих 
Евро пља на, об је ди ње на је обим на те ри то ри ја ко ја од Рим ског цар-
ства ни је ни ка да би ла у тој ме ри ин те гри са на. То ни је био слу чај 
ни ка да се Кар ло Ве ли ки на ла зио на че лу ,,Све тог рим ског цар ства 
не мач ког на ро да“, ни ка да је На по ле он сво јим осва ја њи ма ве ли ки 
део Евро пе пот чи нио сво јој вла сти, а и Аустро-Угар ска је об у хва-
та ла са мо сре ди шњи део Ста рог кон ти нен та.

5. Упра во то је раз лог што мо дер ни те о ре ти ча ри у иде ји и 
прак си Европ ске уни је ви де не спор не па ра ле ле са не чим што је 
исто риј ски dejavù. Ова за јед ни ца је ве о ма бли ска кон цеп ту рим ске 
civitas, ко ја се, као и грч ки polis, од но си на за јед ни цу сло бод них 
гра ђа на (cives) удру же них у ве ће или ма ње по ли тич ко-те ри то ри-
јал не окви ре (др жа ва, град, ко ло ни ја, му ни ци пи ја). Пре ма Ци це-
ро ну, civitatesсу „удру же ња и ску по ви љу ди, на пра ву за сно ва них“ 
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(conciliacoetusquehominumiuresociati)9), Овај тер мин су Ри мља ни 
по себ но ко ри сти ли да озна че соп стве ну др жа ву, до да ју ћи уз civitas
атри бут nostra, Ме ђу тим, Ри мља ни не по зна ју тер мин држава, већ 
ка да го во ре о сво јој по ли тич кој за јед ни ци, упо тре бља ва ју раз ли чи-
те тер ми не, осим civitas, још и populusRomanus (рим ски на род), а 
нај че шће respublica(јав на ствар, оп ште до бро, да кле не што што 
при па да свим гра ђа ни ма). Та ко ђе је и скра ће ни ца S.P.Q.R. (Senatus
populusqueRomanus- „Се нат и рим ски на род“) сим бо лич но озна-
ча ва ла рим ску др жав ну за јед ни цу. Са вре ме ни тер мин „др жа ва“, 
ме ђу тим, озна ча ва спе ци фич ну дру штве ну ин сти ту ци ју ко ја, као 
но си лац су ве ре но сти, сто ји насупротгра ђа на (др жа вља на) на ста-
ње них на ње ној те ри то ри ји и ко ји тај су ве ре ни тет при зна ју, од но-
сно при ну ђе ни су да му се по ви ну ју, због то га што др жа ва рас-
по ла же мо но по лом фи зич ке при ну де (по ли ци ја, вој ска). Због то га 
кла сич ни кон цепт др жа ве у на че лу под ра зу ме ва су прот ста вље ност 
из ме ђу др жа ве, од но сно апа ра та вла сти и гра ђа ни на-по је дин ца, па 
је нео п ход но да се нај ви шим нор ма тив ним ак ти ма (пр вен стве но 
уста вом) пред ви де од ред бе ко ји ма се шти те еле мен тар на људ ска 
пра ва. Ме ђу тим, ова кве атри бу те рим ска respublica (civitas) ни је 
има ла, иако је по спо ља шњим обе леж ји ма уне ко ли ко да ва ла та кав 
при вид (по сто ја ње Се на та, скуп шти не, ма ги стра ту ре, вој не ор га-
ни за ци је).10) 

Ри мља ни сво ју „др жа ву“ни су схва та ли на ап страк тан на чин, 
као ауто ном ну, из дво је ну ин сти ту ци ју ко ја сто ји из над по је ди на ца 
и чи је де ло ва ње за ви си од ње са ме, већ је вр хов на власт у на че лу 
под јед на ко при па да ла свим рим ским гра ђа ни ма као ко лек ти ви те ту 
(civesRomanus). Пу тем из бо ра она је са мо при вре ме но (на го ди-
ну да на) до де љи ва на по је дин ци ма да је оба вља ју у њи хо во име. 
Др жа ва је, ка ко ка же Ци це рон, „ор га ни зо ва ни на род“ (constitutio
populi)11), оту да она ни је не што што се раз ли ку је од гра ђа на, ни-
ти уста но ва ко ја им од у зи ма њи хо ву из вор ну су ве ре ност и на ме ће 
сво ју власт. О др жа ви као оту ђе ном де лу дру штва мо гу ће је го во-
ри ти тек по ус по ста вља њу Прин ци па та, ка да се вла дар окру жу је 
по себ ним двор ским апа ра том и ор га ни ма вла сти ко ји ма је он био 
ди рект но над ре ђен. Оту да пи сци из вре ме на Цар ства тер мин res
publica углав ном ко ри сте ка да же ле ис та ћи де мо крат ски ка рак тер 
ре пу бли кан ског уре ђе ња, као су прот ност вла сти им пе ра то ра, али и 
та да нај че шће у об ли ку фра зе: liberarespublica. Ти ме овај тер мин 
за до би ја зна че ње „ре пу бли ка“ у са вре ме ном зна че њу те ре чи (тј. 

9) Cic. rep(Somn. Scip.), VI, 13, Lo eb Clas si cal Li brary, XVI, Lon don, 1977, стр. 265 и да ље.

10) Bu ju klić, Ži ka: Forumromanum.Rimskadržava,pravo,religijaimitovi, Be o grad 2012, стр. 
646-647.

11) Cic. rep. I, 41-2, Lo eb Clas si cal Li brary, XVI, Lon don, 1977, стр. 71-72.
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де мо крат ски об лик вла сти). Тек ће Ма ки ја ве ли ско ва ти тер мин ко-
јим се озна ча ва др жа ва у мо дер ном зна че њу те ре чи: stato(из ве де-
на од ла тин ског status). Сло вен ска реч „др жа ва“ је ста ри јег и дру-
га чи јег по ре кла, ко је по ка зу је па три мо ни јал ни из вор са ме име ни це 
од гла го ла „др жа ти“, тј. др жа ти под сво јом вла шћу. Ру ски тер мин 
„го су дар ство“ још ви ше под се ћа на овај па три мо ни јал ни аспект, 
јер као да озна ча ва го спо да ре во има ње.12) 

Ова ко кла сич но по и ма ње др жа ве по ста је, ме ђу тим, у но-
вим усло ви ма све ви ше пре ва зи ђе но. Иде ја др жав ног су ве ре ни те-
та се по сте пе но гу би бри са њем чвр стих гра ни ца из ме ђу су бје ка та 
Европ ске уни је, а на сто ти не за ко на се при ме њу ју по ауто ма ти зму 
на све ње не чла ни це. Тре ба под се ти ти да се исто та ко и iuscivi-
leпод јед на ко при ме њи ва ло на све рим ске гра ђа не и да је по је ди-
нац тек као cives сти цао прав ни су бјек ти ви тет у окви ру по сто је ћег 
прав ног по рет ка. То му је да ва ло при ви ле го ван по ло жај у од но су 
на оста ло ста нов ни штво (пе ре гри ни), ме ђу тим, до де љи ва ње гра-
ђан ства ни је би ло за бра ње но љу ди ма ко ји су се од Ри мља на раз-
ли ко ва ли по по ре клу, је зи ку, ре ли ги ји и сл. Да кле, рим ска civitas
ни је би ла по ли тич ка ор га ни за ци ја јед ног ет но са, на ро да или љу ди 
од ре ђе не вер ске при пад но сти, већ за јед ни ца по је ди на ца по ве за них 
истимправом. Оту да је Рим у пе ри о ду ре пу бли ке био ,,отво ре но 
дру штво“, у ко је су се у прин ци пу мо гли укљу чи ва ти сви они ко-
ји при хва те те мељ не вред но сти те за јед ни це, од ко јих је iuscivile
јед но од нај ви ших. По ли тич ка по сле ди ца то га је би ла да су то ком 
Ре пу бли ке у рим ску за јед ни цу укљу че ни нај пре пле беј ци, по том 
ла тин ски са ве зни ци и сви ста нов ни ци Апе нин ског по лу о стр ва, а 
ка сни је је (212. г.) Ка ра ка ли ним едик том гра ђан ство би ло про ши-
ре но на го то во це ло куп но сло бод но ста нов ни штво им пе ри је. Из-
ван тог кру га оста ли су не по кор ни на ро ди (peregrinidediticii), ко-
ји ма је био за бра њен при ступ до сто тог ми љо ка за од Ри ма (око 150 
км), што је прак тич но зна чи ло да им је би ло пот пу но оне мо гу ће но 
да уче ству ју у прав ном и по ли тич ком жи во ту Ри ма. У ово ме се ви-
ди још јед на па ра ле ла са са вре ме ним од но си ма, по го то во у чвр стој 
шен ген ској гра ни ци ко ја је ство ри ла limesиз ме ђу два све та, две 
ка те го ри је европ ског ста нов ни штва. Исто та ко, у Европ ску уни ју 
се ула зи пу тем спо ра зу ма ко ји ма се омо гу ћу ју раз ли чи ти сте пе ни 
ин те гри са ња у њу, као што су и Ри мља ни пу тем ,,фе ду са“ (foedus) 
у сво је окви ре укљу чи ва ли раз ли чи те на ро де, са не јед на ким пра-
ви ма, ко ји су тек на кра ју рим ске исто ри је пот пу но из јед на че ни.13) 

12) Bu ju klić, Ži ka: Forumromanum,цит. стр. 646-647.

13) Бу ју клић, Жи ка: „Три епо хе, је дан прав ни кон цепт: ius ci vi le, ius com mu ne, ius Euro pa e-
um“, ЗборникМатицесрпскезакласичненауке, Но ви Сад, 14 /2012, стр. 213-230.
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На жа лост, Рим да је и не слав ни при мер ка ко је про шло јед-
но моћ но Цар ство ка да је, осла бље но уну тра шњим про тив реч но-
сти ма, би ло на пад ну то спо ља. Вар вар ски на ро ди, на да ле ко ни жем 
ци ви ли за циј ском ни воу, ус пе ли су да окон ча ју ње ну суд би ну јер 
је про цес рас пар ча ва ња већ ра ни је из ну тра из јео ње ну еко ном ску 
суп стан цу, со ци јал ну ко хе зи ју и прав ну об је ди ње ност. Ис точ ни 
део им пе ри је, ме ђу тим, под на зи вом Ро меј ско цар ство („Ви зан ти-
ја“) на ста вио је да жи ви још хи ља ду го ди на, јер је упра во про на-
шао кључ за очу ва ње свог те ри то ри јал ног и др жав ног је дин ства 
(си сте мом про ни ја, вој ном ре фор мом, цен тра ли за ци јом вла сти, 
итд.).14) То је исто риј ска опо ме на не са мо за да на шњу Евро пу, већ 
да ле ко ви ше за бал кан ске на ро де, а пре све га за Ср би ју.

6. Су ви шно је под се ћа ти да је и про је кат рас пра ча ва ња (за-
пра во ,,фе у да ли за ци је“) ве ли ке Ју го сла ви је до вео до ка та стро фал-
них по сле ди ца од ко јих ће се бал кан ске зе мље, по сле отре жње ња од 
на ци о на ли стич ке еуфо ри је, опо ра ви ти мо жда тек по ула ску у ши ре 
европ ске ин те гра ци је. Гра ђан ски рат на Бал ка ну је сви ма ви ше од-
нео не го што је до нео. Осим но вих за ста ва, гр бо ва, хим ни, мо не та, 
па и но вих (ве штач ких) је зи ка, про се чан гра ђа нин углав ном се ни је 
мно го усре ћио. По сле су ро вог отре жње ња пред ре ал ним жи вот-
ним про бле ми ма, гра ђа ни но вих бал кан ских др жа ви ца ће мо ра ти 
схват ти ти да је њи хо ва бу дућ ност (по сле де зин три га ци је) ипак у 
ши рим ин те гра ци ја ма. Оно што су већ има ли у Ју го сла ви ји са да 
ће мо ра ти да из но ва до сти жу, до ду ше, под но вим на зи ви ма и фир-
ма ма. Омр зну то ,,ју го сло вен ство“ за ме њу је се ,,евро пеј ством“, али 
их ма пе и да ље не у мо љи во под се ћа ју да су њи хо ви су се ди, и по сле 
све га, они исти на ро ди с ко ји ма су до ју че ра то ва ли. Обри си бив ше 
Ју го сла ви је, а не са мо се ћа ње на њу, и да ље су не из бе жан оквир 
ме ђу људ ских од но са на Бал ка ну. То ће та ко оста ти и ка да сви већ 
бу ду у Европ ској уни ји. 

Ме ђу тим, не ке од но во ство ре них др жа ва су у ве ли кој пред-
но сти, јер су ма кар и фор мал но до не ле нео по зи ве од лу ке о прав-
ци ма да љег раз во ја. С дру ге стра не, Ср би ја се и да ље ко ле ба, лу та, 
тра жи но ва ре ше ња, а вре ме не у мит но про ла зи. На жа лост, она се 
са ве ли ким за ка шње њем на шла на овој од лу чу ју ћој пре крет ни ци, 
остав ши као уса мље но остр во на Ста ром кон ти нен ту ко је ни је би-
ло у ста њу да на ђе од го во ре за сво ју бу дућ ност. Ин те лек ту ал на 
ели та у Ср би ји тре ба, оту да, да из вр ши ра ци о нал ну про це ну си ту-
а ци је у ко јој се зе мља на ла зи и при хва ти не из бе жност чи ње ни це 
да се ње на бу дућ ност мо ра гра ди ти у окви ру за да тих европ ских 
мо де ла, ко је не мо же мо ни би ра ти ни ти из осно ва ме ња ти, али у 
ко јим тре ба про на ћи мо дус за оства ре ње и соп стве них ин те ре са. У 

14) Обо лен ски, Ди ми три: Византијскикомонвелт, Про све та, Бе о град, 1996. 
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из вр ше њу те ми си је, исто риј ско прав на са зна ња, а по го то во бо га та 
тра ди ци ја из у ча ва ња раз во ја Рим ске др жа ве и прав них кон це па та 
ко је је оно оста ви ло европ ској кул ту ри у на сле ђе, мо гу би ти од 
пре суд не ко ри сти и у Ср би ји. То би би ла још јед на по твр да ње не 
про е вроп ске ори јен та ци је. Она тре ба са мо да се вра ти та мо где је 
већ одав но би ла. Под се ти мо се да је Ср би ја свој Гра ђан ски за ко ник 
(1844) до би ла све га 40 го ди на по сле CodeNapoleon (1804), а пр ви 
уџ бе ник рим ског пра ва на срп ском је зи ку де се так го ди на ка сни-
је.15) Не мач ки гра ђан ски за ко ник (1900) у то вре ме још ни је ни на-
стао. Гра де ћи сво ју но во ве ков ну др жа ву, ум не срп ске гла ве, по пут 
про те Ма те је Не на до ви ћа, Ву ка, До си те ја и дру гих, зна ли су ,,шта 
нам је чи ни ти“, а да ли ће то уме ти и да на шње ге не ра ци је ин те-
лек ту а ла ца, тек тре ба да ви ди мо. Не спор но да и Евро па са зеб њом 
иш че ку је наш од го вор на ово пи та ње.

7. Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да нас античкa по вест Ри ма, па и 
дру гих на ро да у раз ли чи тим исто риј ским епо ха ма, по у ча ва и не-
че му дру гом. Не спор но је да по гре шни или нео д го ва ра ју ћи прав-
ни и по ли тич ки окви ри не кој дру штве ној за јед ни ци мо гу спу та ти 
њен раз вој, ме ђу тим, ни нај са вр ше ни ји нор ма тив ни по сту ла ти не 
мо гу са ми по се би обез бе ди ти про грес, без све сног ан га жо ва ња 
по је ди на ца ко ји чи не од ре ђе ну civitas, од но сно constitutiopopuli. 
У су шти ни, ан тич ки Фо рум ни је ни шта дру го до вер ни од раз сло-
же не дру штве не ре ал но сти, ми кро ко смос људ ских суд би на, ко је 
се (као и да нас), су че ља ва ју кроз тр го ви ну, раз ме ну до ба ра, кроз 
прав не по сло ве, суд ске спо ро ве, скуп штин ске рас пра ве, се нат ска 
над ме та ња, итд. Прав не нор ме те од но се ре гу ли шу на на чин ко ји 
је ве ко ви ма обез бе ђи вао рим ској civitas ре ла тив но ста би лан раз вој, 
па оту да оне по ста ју узор дру гим на ро ди ма. Ипак, у ме ђу соб ним 
су че ља ва њи ма ин ди ви ду ал них или груп них ин те ре са (па и це лих 
на ро да), не ми нов но јед ни по ста ју до бит ни ци а дру ги гу бит ни ци, и 
ту им ни је дан прав ни по ре дак не мо же уна пред обез бе ди ти сре ћу и 
успех. Та ко је увек би ло, а та ко је и да нас.

15) Леш ја нин, Рај ко: Инштитуцијеримскогправа, Бе о град, 1857. Те шко да се мо же не што 
до да ти ре чи ма овог вр сног знал ца „пра во слов не“ (прав не) на у ке, из ре че не у Пред го-
во ру ње го вог уџ бе ни ка, и то у вре ме ни ма ка да је Кне же ви на Ср би ја тек учвр шћи ва ла 
об но вље не те ме ље сво је др жав но сти: „Оважностиовогпредмета,каонаукезапре-
давањеиучење,излишнобибилоиговорити.Оноиманесамоисторичну,негоисвоју
унутрашњувредностиврлину.Тојепризнаовећцеоизображенисвет;јернемаданас
готовониједногвишегправословногучилиштауЕвропи,накомесеримскоправоне
предајеинеучи.(...)Историјаримскогправапоказујенамнајјаснијекакосусеправна
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По чев од Пла то но ве иде ал не Др жа ве, за сно ва не на вла да-
ви ни ин те лек ту ал не ели те, па до Марк со вог кон цеп та кла сне др-
жа ве (Classenstaat), огро ман је вре мен ски јаз, али оба ова ви ђе ња 
раз ли ку ју по да ни ке од оних ко ји упра вља ју „на ро дом“. По ла зе ћи 
од окрут не ре ал но сти ли бе рал ног ка пи та ли зма, Маркс је на еко-
ном ским иде ја ма Ада ма Сми та за сно вао кри ти ку та квог об ли ка 
дру штве ног ор га ни зо ва ња, и на под ло зи уто пи стич ких иде ја сво га 
вре ме на, из лаз про на шао у „ко му ни зму“. Он пред ста вља „злат но 
до ба“ ко је тек тре ба да на сту пи, епо ха јед на ко сти и оби ља, да кле, 
исто што и ан тич ка aureaaetas, или по то ња иде ја хри шћан ског Ра-
ја. Та квим уто пи стич ким иде ја ма бра ни се statusquo, а жр тво ва ње 
и од ри ца ња се пред ста вља ју као за лог тим на до ла зе ћим вре ме ни-
ма. 

У та квом иде о ло шком окру же њу „обе ћа не бу дућ но сти“ срп-
ско дру штво је већ де це ни ја ма. Са мо што се крај њи ес ха то ло шки 
циљ ме ња, а та ме та је увек све да ље и да ље. Ка да се од у ста ло 
од ста љи ни стич ког „ко му ни зма“, пре шло се на „со ци ја ли зам“ са 
људ ским ли ком (уз по моћ „са мо у пра вља ња“), а он да се пре ла зи на 
ли бе рал ни ка пи та ли зам, ко ји тре ба да нас од ве де ка раз ви је ној еко-
ном ској за јед ни ци Европ ске уни је. Ме ђу тим, као да се за бо ра вља 
да и у тој за јед ни ци по сто ји Forumromanum, цен тар еко ном ске и 
по ли тич ке мо ћи, „пу пак све та“ (umbilicusmundi) ка ко ме во де сви 
пу те ви из да ле ких про вин ци ја - али и где се сли ва огром но бо гат-
ство при дру же них фе де ра та или на сил но по ко ре них на ро да. Фи гу-
ра тив но, тај европ ски Фо рум да нас је сме штен у Бри се лу. 

Ипак, од праг ма тич них Ри мља на мо же се на у чи ти и не што 
што је ова ци ви ли за ци ја да ла као ве ли ку по у ку бу ду ћим по ко ље-
њи ма: они су дру ге по ко ра ва ли, али су од по ра же них узи ма ли оно 
што је нај бо ље и при сва ја ли га за се бе. На Фо ру му су се сти ца ли 
пу те ви из нај у да ље ни јих де ло ва цар ства, али њи ма ни је до ла зи-
ла са мо опљач ка на или ку пље на ро ба, већ и љу ди с раз ли чи тих 
под не бља, са ко ји ма су при сти за ле и но ве иде је, кул тур ни ути ца ји, 
раз ли чи та ре ли гиј ска уве ре ња и ду хов но бо гат сво по ко ре них ци-
ви ли за ци ја. Ри мља ни су ство ри ли прав не окви ре ко ји су, да ле ко 
ма ње не го код дру гих на ро да (нпр. Је вре ја), спу та ва ли ин те гра ци ју 
са раз ли чи ти ма од се бе. То је омо гу ћи ло Ри му, да од на се ља на ста-
лог у мо чвар ној до ли ни ре ке Ти бра, по ста не umbilicusmundi, ме-
сто у ко ме су се об је ди ња ва ле нај ра зли чи ти је ду хов не вред но сти 
и где су аутох то ни и спе ци фич ни до при но си по је ди них на ро да об-
ли ко ва ли јед но моћ но цар ство.16) Оту да се на Фо ру му ве ко ви ма са-

16) Bu ju klić, Ži ka: Forumromanum,цит. стр. 44 и да ље. Исти, „Fo rum ro ma num kao iza zov 
za mo der na is tra ži va nja“, Antikaisavremenisvet, Dru štvo za an tič ke stu di je Sr bi je, Be o grad, 
2007, стр. 35-45.
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жи ма ла сва со ци јал на, ре ли гиј ска, прав на и кул тур на сло је ви тост 
рим ске ци ви ли за ци је. То би мо гла би ти по у ка и за нас, па ма кар и 
уто пиј ски циљ, али ће и он би ти уто ли ко ви ше мо гућ уко ли ко ми 
са ми до при но си мо ње го вом оства ре њу. 

У дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка и по чет ком два де се тог, 
тај европ ски пут ми смо већ по хо ди ли. Та да је се ди ште тек осло-
бо ђе ног па ша лу ка по че ло да пре ра ста из тур ске ка са бе у ва ро ши цу 
и убр за ним еко ном ским раз во јем да су сти же Евро пу. Бе о град ска 
ва рош је та да укљу чи ва ла број не стран це (Цин ца ре, Је вре је, Ру се, 
Че хе, Нем це, Сло вен це и др.) ко ји су са срп ским до ма ћи ни ма по-
че ли по но во да ус по ста вља ју европ ску ци ви ли за ци ју на тлу са ког 
је сто ле ћи ма би ла прог на на. Ти одо ма ће ни „стран ци“ обо га ти ли су 
срп ску ду хов ну ба шти ну, као што су у ан тич ком Ри му то учи ни ли 
пле беј ци, Ла ти ни и пе ре гри ни. Без њих би па три циј ски ста ро се де-
о ци на Ти бру оста ли уса мље на и ма ло број на ет нич ка ели та, ко ја 
ни ка да не би до сти гла ци ви ли за циј ске до ме те ко је су град на се дам 
бре жу ља ка пре тво ри ле у свет ску им пе ри ју. Та на се о би на опа са на 
зи ди на ма, са про стра ним тр гом у сре ди шту, згра дом се на та, ба зи-
ли ка ма и хи по дро мом, по ста ће imagourbis, мо дел гра да ко ји дру ги 
опoнашају и же ле да по ста ну ње го ва ре пли ка.17) Ка да се кра јем ан-
тич ке епо хе, Кон ста ни нов град сме стио на оба ле Бос фо ра, по стао 
је SecundaRoma („Дру ги Рим“). По сле ње го вог па да, пра во слав но 
хри шћан ство за сни ва свој „Тре ћи Рим“ у Мо скви, тра же ћи у „мај-
чи ци Ру си ји“ ду хов ни спас.18) Из ме ђу та два Ри ма, из ме ђу За па да и 
Ис то ка, срп ки на род се ге о стра те шки, ре ли гиј ски на шао на раз ме-
ђу ових раз ли чи тих ци ви ли за циј ских то ко ва и упра во ту „по ди гао 
сво ју ку ћу“ (Цви јић). 

Мо же се за кљу чи ти да је про жи ма ње тих раз ли чи тих кул тур-
них ути ца ја у Ср би ји би ло увек да ле ко сна жни је ка да је она би ла 
еко ном ски ја ка и ка да је има ла ин те лек ту ал ну ели ту ко ја је мо гла 
да те про це се пре по зна и при хва ти. То се упра во до ка зу је исто-

17) Мazzolani, Li dia Sto ro ni: The IdeaoftheCityinRomanThought,Mas sac hu setts, 1960, стр. 
86.

18) О кон ти ну и те ту иде је „Тре ћег Ри ма“ у вре ме бољ ше вич ке Ру си је, ова пло ђе не у ме си-
јан ској функ ци ји об је ди ња ва ња свет ског про ле та ри ја та под окри љем „Тре ће Ин тер на-
ци о на ле“, вид. Су бо тић, Ми лан: „МосквакаоТрећиРим:прилогисторијирускогмеси-
јанизма(Iдео)“, Филозофијаидруштво, Бе о град, 1/2011, стр. 167-192. Аутор ука зу је на 
за па жа ње Ар нол да Тојн би ја да је ру ска екс пан зи ја пр во би ла под хри шћан ским Рас пе-
ћем, а по том под под бољ ше вич ким ср пом и че ки ћем (стр. 172-173), чи ме нас по сред но 
до во ди до ду бљих ко ре на Ти то вог рас ко ла са Ста љи ном и до раз ло га уну тра шњих от-
по ра ње го вом исто риј ском „не“. Очи глед но да они ни су би ли са мо иде о ло шке при ро де. 
На и ме, упра во ће код Ср ба тај пра во слав ни, пан сло вен ски ду хов ни код би ти раз лог за 
осе ћај ду бо ке емо тив не бли ско сти „Тре ћем Ри му“, па чак и ка да је бољ ше вич ка Ин тер-
на ци о на ла ра ди ла на „ло мље њу кич ме“ том на ро ду, за рад ру ше ња вер сај ске Ју го сла ви-
је. О до след ној ода но сти Ср ба тој иде ји, све до чи и нај ве ћи број го ло о то ча на из ре до ва 
срп ских и цр но гор ских ко му ни ста.



ЖикаБујуклић Римскадржавно-правнатрадицијауконтексту...

71

риј ском ана ли зом ње ног прав ног жи во та, по сто је ћих нор ма тив них 
до ку ме на та, али и са гле да ва њем на чи на функ ци о ни са ња др жав них 
ор га на, као и до стиг ну тог сте пе на по ли тич ке де мо кра ти је. По сто-
то ман ска Ср би ја је тај пут соп стве не еман ци па ци је мо ра ла пре ла-
зи ти из но ва то ком це лог XIX ве ка, а ни шта ма њи иза зо ви ни су ни 
да нас пред њом. У те жњи ка европ ским ин те гра ци ја ма, Ср би ја мо-
же ус пе ти са мо ако ње на ин те лек ту ал на, а по го то во по ли тич ка ели-
та, има као узор већ ра ни је пре ђе ни пут. Да ли ће срп ском на ро ду 
Бри сел (од но сно Ва шинг тон) по ста ти но ви Рим, мо рао би сам да 
од лу чи, на рав но, уко ли ко уоп ште и мо же ви ше да би ра. 
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Zika Bujuklic

RO MAN STA TE-LE GAL TRA DI TION  
IN THE CON TEXT OF SER BIA’S  

IN TE GRA TION IN TO EU

Re su me
On the ba sis of le gal and hi sto ri cal, as well as po li ti cal analysis of 

the de ve lop ment of mo dern Ser bia, the aut hor exa mi nes ef fects of the 
ow ner ship struc tu re, of fi cial ide o lo gi cal con cepts and nor ma ti ve so lu-
ti ons upon the re cep tion of Ro man le gal tra di tion in Ser bia. Po in ting to 
nu me ro us pa ra do xes in re la tion to Ro man Law as an aca de mic di sci pli-
ne sin ce the World War Two, he co mes to a con clu sion that wit hin the 
Euro pean in te gra tion pro cess the Ro man le gal he ri ta ge is not a bur den, 
but an in di spen sa ble con di tion for Ser bia’s suc cessful par ti ci pa tion in 
that glo bal pro ject. The aut hor un der li nes that le gal and po li ti cal con-
cepts of the an ci ent Ro me are in clu ded di rectly and in di re cin the idea 
of in te gra ting Euro pean co un tri es in the Union. By eli mi na tion of in-
ter nal bor ders, pro vi ding a sin gle eco no mic area, in tro du cing a sin gle 
cur rency, ha ving a com mon mi li tary po licy, and in di rectly im po sing 
En glish as a com mon lan gu a ge of all Euro pe ans, a vast ter ri tory has 
been in te gra ted to such an ex tent known only at the ti me of the Ro man 
Em pi re. The aut hor con clu des that the vi o lent dis in te gra tion of Yugo-
sla via was a re tro gra de pro cess which, just li ke the pro cess of me di e val 
fe u da li za tion, led to the frag men ta tion of the com mon ter ri tory, dis in-
te gra tion of eco nomy, and in fla ming of et hnic an ta go nism. Du ring that 
pro cess Ser bia left the Euro pean road it had al ready ta ken in the wa ke 
of its li be ra tion from the Ot to man ru le. The aut hor be li e ves that Ser bia 
can suc ceed in its stri ving for Euro pean in te gra tion only if its in tel lec-
tual, and par ti cu larly its ru ling eli tes find in spi ra tion in the road al ready 
tra vel led. Cul tu ral in flu en ces in Ser bia ha ve al ways been much mo re 
per va si ve when it was eco no mi cally strong and had spi ri tual eli te ca pa-
ble of re cog ni zing and ac cep ting tho se pro ces ses.
Key words: Ro man le gal he ri ta ge, Ser bian sta te, Euro pean Union, EU in te gra-

tion pro cess

* Овај рад је примљен 10. јануара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ДраганаКоларић
Криминалистичко-полицијскаакадемија,Београд

ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ  
И ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА  

ЗА ЉУДСКА ПРАВА*

– балансизмеђуполитике
иевропскихправнихтековина–

Са же так
За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка РС, из 

де цем бра 2012. го ди не, од ли ку је ши ре ње кри вич но-прав не ре пре-
си је, по себ но, у по гле ду те ро ри стич ких кри вич них де ла. По сма-
тра ју ћи са вре ме на кре та ња у упо ред ном кри вич ном пра ву пре по-
зна је мо фа зу хи пер тро фи је ин кри ми на ци ја у обла сти бор бе про тив 
те ро ри зма. Са јед не стра не, по ве ћан је број кри вич них де ла те ро-
ри зма и са дру ге стра не, за пре ће не су ви со ке ка зне у скла ду са пре-
по ру ка ма ре фе рент них ме ђу на род них из во ра. Очи глед но по ја ча на 
ре пре си ја пред ста вља по сле ди цу еска ла ци је те ро ри стич ких ака та 
ши ром све та. По ме ну то у нај ве ћој ме ри до ла зи до из ра жа ја код 
кри вич ног де ла ин кри ми ни са ног у чла ну 391а КЗ РС (јав но под-
сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла). Ра ди се о кри вич ном 
де лу угро жа ва ња ко је, за пра во, пред ста вља кри ми на ли за ци ју у ра-
ној фа зи. Из тих раз ло га је дан део кри вич но прав не те о ри је, ка ко 
код нас та ко и у дру гим зе мља ма у ко ји ма је уве де но кри вич но 
де ло јав ног под сти ца ња на из вр ше ње те ро ри зма, кри тич ки при сту-
па по ме ну тој за ко но дав ној ре фор ми. Са ста но ви шта при ме не ове 

* Овај рад ре зул тат је ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре а ли зу је 
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014)
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од ред бе у прак си од по себ ног зна ча ја је прак са Европ ског су да за 
људ ска пра ва у ве зи сло бо де из ра жа ва ња.
Кључ не ре чи: Кри вич ни за ко ник Ср би је, те ро ри зам, јав но под сти ца ње, 

ме ђу на род ни из во ри, Европ ски суд за људ ска пра ва, сло-
бо да из ра жа ва ња

За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка РС из де-
цем бра 2012. го ди не по ла зи од но ве кон цеп ци је кри вич них де ла те-
ро ри зма.1) Пре све га, у чла ну 391. Кри вич ног за ко ни ка од ре ђе но је 
основ но де ло те ро ри зма (без об зи ра да ли је упра вље но про тив Ре-
пу бли ке Ср би је, стра не др жа ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је) са 
број ним об ли ци ма рад ње из вр ше ња. Кри вич но де ло те ро ри зма из 
чла на 391. КЗ-а, као и но ве ин кри ми на ци је у обла сти су зби ја ња те-
ро ри зма као што су јав но под сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких 
де ла (члан 391а), вр бо ва ње и об у ча ва ње за вр ше ње те ро ри стич ких 
де ла (члан 391б), упо тре ба смр то но сне на пра ве (члан 391в), уни-
ште ње и оште ће ње ну кле ар ног објек та (члан 391г) и те ро ри стич ко 
удру жи ва ње (члан 393а) уне те су и ускла ђе не са ни зом кон вен ци ја 
ко ји ма је циљ су прот ста вља ње те ро ри зму.2) 

Уоб ли ча ва ње од ред бе о те ро ри зму и са њим по ве за ним кри-
вич ним де ли ма пред ста вља по се бан иза зов за де мо крат ска дру-
штва, јер не ке за кон ске од ред бе ко је би омо гу ћи ле кри вич но прав ну 
ре ак ци ју мо гу и да угро зе основ на пра ва гра ђа на. Са дру ге стра не, 
благ за кон ски при ступ про бле му ка кав пред ста вља кри вич но де ло 
те ро ри зма ко ји чвр сто шти ти пра ва гра ђа на, мо же пред ста вља ти 
ри зик за без бед ност дру штва. Те ро ри зам се по ка зао као ком плек-
сно пи та ње и за ме ђу на род не ор га ни за ци је и за на ци о нал на кри-
вич на за ко но дав ства. Пре гле дом нај но ви јих ме ђу на род них ме ра у 
обла сти бор бе про тив те ро ри зма до ла зи мо до за кључ ка да се мо ра 
на пра ви ти ба ланс из ме ђу по тре бе пре вен ци је те ро ри стич ких ака та 
тј. за шти те ци вил ног дру штва и без бед но сти, ко ја под ра зу ме ва и 
де ли мич но за ди ра ње у не ка од фун да мен тал них пра ва као што су 
нпр: сло бо да удру жи ва ња и сло бо да из ра жа ва ња. Ту до ла зи мо до 
чу ве ног пи та ња: Ко нас чу ва од чу ва ра? Страх од гло бал ног те ро-
ри зма до во ди до пре тва ра ња дру штва у дру штво над зи ра ња.3) 

1) СлужбенигласникРС, бр. 121/2012. 

2) Дра га на Ко ла рић, „Но ва кон цеп ци ја кри вич них де ла те ро ри зма у Кри вич ном за ко ни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“, Crimen, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Ин сти тут за 
упо ред но пра во, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 57.

3) Освр ни мо се са мо на ри го ро зне ме ре на аеро дро ми ма. 
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1. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 

У МЕЂУНАРОДНИМ ИЗВОРИМА

Још пре сто го ди на Лист (Franz vonLiszt) је за пи сао да је 
‘’на у ка кри вич ног пра ва’’ као ‘’раз ја шње ње оп штих обе леж ја кри-
вич ног де ла... ну жно ин тер на ци о нал на’’. Мо ра по сто ја ти кри вич-
но прав на на у ка чи ји ви до круг не ће би ти огра ни чен огра да ма на ци-
о нал них за ко но дав ста ва, не го ће по чи ва ти на оп штим са зна њи ма.4) 
У том сми слу, освр ну ће мо се на два ме ђу на род на до ку мен та ко ја 
су од по себ ног зна ча ја за ре фор му на шег кри вич ног за ко но дав ства. 
То су: Оквир на од лу ка Са ве та Европ ске уни је о бор би про тив те-
ро ри зма од 13. ју на 2002. го ди не5) са из ме на ма и до пу на ма ко је су 
учи ње не 2008. го ди не6) (CouncilFrameworkDecisiononCombating
Terrorism)и Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма 
из 2005. го ди не (CouncilofEuropeConventiononthePreventionof
TerrorismCETSNo.196).7) По ред ових ука за ће мо на још не ко ли ко 
ме ђу на род них из во ра ко ји осли ка ва ју од нос из ме ђу по тре бе кри-
ми на ли за ци је од ре ђе них те ро ри стич ких кри вич них де ла (нпр. гло-
ри фи ка ци је те ро ри зма ко ја мо же под ста ћи и дру ге те ро ри стич ке 
ак те) и одр жа ва ња од ре ђе ног стан дар да за шти те људ ских пра ва. 

Оквир на од лу ка Са ве та ЕУ о бор би про тив те ро ри зма има 
три на ест чла но ва. За на шу рас пра ву од по себ ног зна ча ја је члан 
3. где се на бра ја ју кри вич на де ла ко ја су по ве за на са те ро ри змом. 
Као кри вич на де ла ко ја су по ве за на са те ро ри змом Оквир на од лу ка 
на во ди: те шку кра ђу, фал си фи ко ва ње до ку ме на та и из ну ду (члан 3. 
Оквир не од лу ке). Ова од ред ба је на кнад но 2008. го ди не до пу ње на, 
та ко да се по ред по ме ну тих кри вич них де ла, као де ла ко ја су по-
ве за на са те ро ри змом сма тра ју још: јав но под сти ца ње на вр ше ње 
те ро ри стич ких де ла, ре гру то ва ње и об у ча ва ње за вр ше ње те ро ри-
стич ких де ла. Јав но под сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ких де ла 
под ра зу ме ва ди стри бу ци ју, или на дру ги на чин ста вља ње на рас-
по ла га ње јав но сти по ру ка, са на ме ром да се под стак не из вр ше ње 

4) Hans Jo ac him Hirsch, „Ин тер на ци о на ли за ци ја ка зне ног пра ва и ка зне но прав не зна но-
сти“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, Прав ни фа кул тет, За греб, бр. 1/2005, 
стр. 161.

5) CouncilFrameworkDecisiononCombatingTerrorism,2002/475/JHA

6) Council FrameworkDecision 2008/919/JHA of 28November 2008 amendingFramework
Decision2002/475/JHAoncombatingterrorism

7) Кон вен ци ја је до не та у Вар ша ви 16. ма ја 2005. го ди не, а сту пи ла на сна гу 1. ју на 2007. 
го ди не. На ша зе мља је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју – Сл.гласникРС–Међународниуго-
вори, бр. 19/2009.
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кри вич ног де ла те ро ри зма, без об зи ра да ли ће кри вич но де ло би ти 
учи ње но или не.

Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма (Council
ofEuropeConventiononthePreventionofTerrorismCETSNo.196) 
усво је на је у Вар ша ви 16. ма ја 2005. го ди не. Сту пи ла је на сна гу 1. 
ју на 2007. го ди не. Она има за циљ оја ча ва ње на по ра др жа ва чла-
ни ца у спре ча ва њу те ро ри зма и по ста вља два на чи на за по сти за ње 
овог ци ља. Пр ви је, ин кри ми ни са ње од ре ђе них по на ша ња: јав ног 
под сти ца ња, ре гру то ва ња и обу ке за те ро ри зам. Дру ги је ја ча ње 
пре вен тив них ме ра на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу (мо ди-
фи ка ци ја по сто је ћих про пи са о екс тра ди ци ји и уза јам ној по мо ћи). 

За им пле мен та ци ју у на ци о нал но кри вич но за ко но дав ство 
од по себ ног зна ча ја су од ред бе из чла но ва 5. до 7. Кон вен ци је (јав-
но под сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ког де ла, ре гру то ва ње за те-
ро ри зам и обу ка за те ро ри зам). Јав но под сти ца ње на вр ше ње кри-
вич ног де ла те ро ри зма озна ча ва ши ре ње или до ста вља ње на не ки 
дру ги на чин по ру ке јав но сти, у на ме ри под сти ца ња на из вр ше ње 
те ро ри стич ког де ла, ка да та кво по на ша ње иза зи ва опа сност да би 
јед но или ви ше та квих де ла мо гло би ти учи ње но (члан 5. Кон вен-
ци је).

Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе је 11. ју ла 2002. го ди не 
усво јио „Смер ни це за за шти ту људ ских пра ва и бор бу про тив те ро-
ри зма“. То је пр ви ме ђу на род но прав ни до ку мент до нет са ци љем 
да се по мог не др жа ва ма да на пра ве ба ланс из ме ђу неопходнo по-
треб не ефи ка сне за шти те дру штва и очу ва ња основ них сло бо да и 
пра ва.8) Смер ни це утвр ђу ју оба ве зу др жа ве да шти ти сва ко га од де-
ла те ро ри зма и исто вре ме но ука зу ју да су др жа ве ду жне из бе га ва ти 
до но ше ње ме ра ко је би би ле про из вољ не, од но сно све ме ре мо ра ју 
би ти уте ме ље не на за ко ну, уз ап со лут ну за бра ну му че ња. Смер-
ни це об у хва та ју пи та ња при ба вља ња и упо тре бе лич них по да та-
ка, ли ше ња сло бо де, по ли циј ског за др жа ва ња, при тво ра, по ступ ка 
пред су дом, екс тра ди ци је и на кна де ште те жр тви. Екс пли цит но се 
ис ти че да др жа ве има ју оба ве зу да шти те под јед на ко сва ког од те-
ро ри зма (др жа ве има ју оба ве зу да шти те фун да мен тал на пра ва сва-
ког чо ве ка, по себ но пра во на жи вот што оправ да ва бор бу др жа ва 
про тив те ро ри зма у скла ду са овим смер ни ца ма). Та ко ђе, из ри чи то 
се за бра њу је ар би трер ност (све пред у зе те ме ре за су зби ја ње те ро-
ри зма мо ра ју би ти у скла ду са до стиг ну тим стан дар дом по што ва-
ња људ ских пра ва и прин ци пом вла да ви не пра ва, што ис кљу чу је 

8) Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights at the Co un cil of Euro pe, Gu i de li nes on hu man rights 
and the fight aga inst ter ro rism adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters on 11 July 2002 at the 
804th me e ting of the Mi ni sters’ De pu ti es (Stras bo urg: Co un cil of Euro pe Pu blis hing, 2002). 
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сва ки об лик про из вољ но сти, дис кри ми на тор ског по сту па ња и ука-
зу је на по тре бу по сто ја ња кон тро ле над свим пред у зе тим ме ра ма). 
Ка ко се да ље на гла ша ва, све пред у зе те ме ре за су зби ја ње те ро ри-
зма мо ра ју би ти за ко ном про пи са не (ка да се њи ма огра ни ча ва ју 
људ ска пра ва, та огра ни че ња мо ра ју би ти што пре ци зни је де фи ни-
са на за ко ном и мо ра се утвр ди ти да су она ну жна и про пор ци о нал-
на ци љу ко ји се же ли оства ри ти). На кра ју, ис так ну то је да су сви 
об ли ци му че ња стро го за бра ње ни (утвр ђе на је ап со лут на за бра на 
му че ња, сва ког об ли ка не ху ма ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња, а на ро чи то за вре ме хап ше ња, ис пи ти ва ња и при тва ра-
ња осо бе осум њи че не за из вр ше ње не ког те ро ри стич ког кри вич ног 
де ла). 

Ме ђу тим, смер ни це пру жа ју про стор за из ве сна од сту па ња 
од про кла мо ва них прин ци па у из у зет ним си ту а ци ја ма. Др жа ва мо-
же да усво ји ме ре ко ји ма се од сту па од стан дар да за шти те људ ских 
пра ва про кла мо ва них у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма, у слу ча ју 
ра та или опа сно сти ко ја угро жа ва „жи вот на ци је“, у оби му сра-
змер ном хит но сти си ту а ци је. 

Ко ри шће ње фра за без ја сних де фи ни ци ја пред ста вља раз лог 
за за бри ну тост („жи вот на ци је“, „хит ност си ту а ци је“) и оста вља 
пу но про сто ра за ши ро ко ту ма че ње. По ста вља се пи та ње да ли су у 
Смер ни ца ма сми шље но ко ри шће ни па у шал ни тер ми ни. Сва ко од-
сту па ње од за шти те основ них људ ских пра ва и сло бо да мо ра би ти 
ап со лут но пре ци зно од ре ђе но. 

Члан 10. Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и 
основ них сло бо да по све ћен је сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор ми са-
ња.9) Он ис ти че да сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња. То пра-
во, пре ма тек сту Кон вен ци је, об у хва та сло бо ду ми шље ња и сло бо-
ду до би ја ња или са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња 
др жав них вла сти и без об зи ра на гра ни це. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
не ких пра ва ко ја су ап со лут ног ка рак те ра и где се не при хва та ју 
ни ка ква огра ни че ња, као што су за бра на му че ња и не чо веч ног и 
по ни жа ва ју ћег по сту па ња и ка жња ва ња, огра ни че ње сло бо де из ра-
жа ва ња мо же би ти до пу ште но у спе ци фич ним окол но сти ма. Члан 
10. став 2. про пи су је да по што оства ри ва ње ових сло бо да по вла чи 
за со бом ду жно сти и од го вор но сти, оно мо же би ти под врг ну то од-
ре ђе ним фор мал но сти ма, усло ви ма, огра ни че њи ма или санк ци ја-
ма ко је су про пи са не за ко ном и ко је су нео п ход не у де мо крат ском 
дру штву у ин те ре су на ци о нал не без бед но сти, те ри то ри јал ног ин-
те гри те та или јав не без бед но сти, ра ди спре ча ва ња от кри ва ња по-

9) Сл.листСЦГ-Међународниуговори, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - ис пр.
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вер љи вих ин фор ма ци ја или очу ва ња ауто ри те та и не при стра сно-
сти суд ства.

Да кле, пре ма Кон вен ци ји, сло бо да из ра жа ва ња ни је ап со лут-
на. Др жа ва мо же, под од ре ђе ним усло ви ма, да се ме ша у ту сло бо-
ду. На и ме, став 2. чла на 10. на ла же да сва ко огра ни че ње сло бо де 
из ра жа ва ња, да би би ло при хва тљи во, мо ра би ти мо ти ви са но не-
ким од ци ље ва при зна тим као ле ги тим ним (на ци о нал на без бед-
ност, те ри то ри јал на це ло ви тост, јав на без бед ност итд). Ме ђу тим, 
по сто ја ње ле ги тим ног ци ља ни је до вољ но да би се ме ша ње др жа ве 
про гла си ло за са гла сно Кон вен ци ји. Сва ко огра ни ча ва ње сло бо де 
из ра жа ва ња мо ра та ко ђе би ти пред ви ђе но за ко ном и ну жно у де мо-
крат ском дру штву. Пре ма суд ској прак си Европ ског су да за људ ска 
пра ва при дев ‘’ну жан’’ под ра зу ме ва не ку им пе ра тив ну дру штве ну 
по тре бу. Да би про су ђи ва ле о по сто ја њу та кве по тре бе, др жа ва-
ма чла ни ца ма је оста вљен из ве стан про стор за сло бод ну про це ну. 
Тај про стор је, ипак, под од ре ђе ном кон тро лом Европ ског су да за 
људ ска пра ва. У вр ше њу сво јих кон трол них овла шће ња Суд про-
це њу је сра змер ност не ког огра ни че ња сло бо де из ра жа ва ња са ње-
го вим ци љем. Сва ко ме ша ње не сра змер но ле ги тим ном ци љу не ће 
се сма тра ти као ‘’ну жно у де мо крат ском дру штву’’ и пред ста вља ће 
кр ше ње чла на 10. Кон вен ци је

Зна чај но је по ме ну ти Европ ску кон вен ци ју о су зби ја њу те-
ро ри зма из 1977. го ди не10) јер је то пр ва кон вен ци ја ко јом је Са вет 
Евро пе ди рект но до та као пи та ње те ро ри зма. Овом Кон вен ци јом су 
усло ви за екс тра ди ци ју, као сред ство за обез бе ђе ње кри вич ног го-
ње ња и ка жња ва ња, ре де фи ни са ни сход но по тен ци јал ној прет њи 
од те ро ри стич ких на па да. На пра вље на је раз ли ка из ме ђу кри вич-
них де ла по ве за них са те ро ри змом и по ли тич ких кри вич них де ла. 
У чла ну 1. на бро ја на су кри вич на де ла, ко ја се не ће сма тра ти по ли-
тич ким, за ко ја ће би ти до зво ље на екс тра ди ци ја. 

Убр зо на кон усва ја ња Смер ни ца, Са вет Евро пе од лу чу је да 
ажу ри ра Кон вен ци ју из 1977. го ди не и до но си Про то кол уз Европ-
ску Кон вен ци ју о су зби ја њу те ро ри зма 2003. го ди не у же љи да оја ча 
бор бу про тив те ро ри зма уз по што ва ње људ ских пра ва.11) Про то кол 
ко ри гу је Кон вен ци ју у не ко ли ко сфе ра. Пр во, спи сак кри вич них 
де ла ко ја се не сма тра ју по ли тич ким је ко ри го ван та ко да укљу чу-
је сва кри вич на де ла об у хва ће на ан ти те ро ри стич ким кон вен ци ја ма 
Ује ди ње них на ци ја. Да ље, уве ден је по јед но ста вље ни по сту пак за 
усва ја ње из ме на и до пу на, чи ме се омо гу ћу је да се спи ску до да ју 

10) Сл.листСРЈ-Међународниуговори, бр. 10/2001.

11) Сл.гласникРС–Међународниуговори, бр. 19/2009.
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но ва кри вич на де ла. Тре ће, Кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње 
и др жа ва ма по сма тра чи ма и, за ви сно од од лу ке Ко ми те та ми ни ста-
ра, дру гим др жа ва ма неч ла ни ца ма. Че твр то, уве де на је мо гућ ност 
да се од би је екс тра ди ци ја учи ни ла ца кри вич них де ла зе мља ма где 
по сто ји опа сност да се над њи ма из вр ши смрт на ка зна, да бу ду из-
ло же ни му че њу или да бу ду осу ђе ни на ка зну до жи вот ног за тво ра 
без мо гућ но сти услов ног пу шта ња на сло бо ду. Та ко ђе, ре зер ве ко је 
су на Кон вен ци ју ста вље не пре не го што је овај про то кол отво рен 
за пот пи си ва ње не при ме њу ју се на Кон вен ци ју из ме ње ну и до пу-
ње ну овим про то ко лом.

Са вет Евро пе је, очи глед но, пред у зео од ре ђе не ме ре ко ји ма 
под се ћа др жа ве да људ ска пра ва не сме ју би ти за не ма ре на без об-
зи ра на уче шће др жа ва у тзв. “ра ту про тив те ро ри зма“. 

Слич но и Са вет без бед но сти Ује ди ње них На ци ја на сто ји да 
на пра ви ба ланс из ме ђу ме ра ко је се пред у зи ма ју у бор би про тив те-
ро ри зма и пра ва о људ ским пра ви ма. У Ре зо лу ци ји 1624(2005)12) се 
нај пре нај стро жи је осу ђу је под сти ца ње на те ро ри стич ке ак те и од-
ба цу ју по ку ша ју да се оправ да ју те ро ри стич ки ак ти ко ји мо гу под-
ста ћи дру ге те ро ри стич ке ак те. По том се под се ћа на сло бо ду из ра-
жа ва ња ко ја је са др жа на ка ко у чла ну 19. Уни вер зал не де кла ра ци је 
о људ ским пра ви ма усво је не од стра не Ге не рал не скуп шти не 1948. 
го ди не13), та ко и у чла ну 19. Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и 
по ли тич ким пра ви ма усво је ног од стра не Ге не рал не скуп шти не14), 
као и на то да се то пра во мо же огра ни чи ти је ди но на на чин пред-
ви ђен за ко ном, те да је то нео п ход но из раз ло га на ве де них у ста ву 
3, чла на 19. Ме ђу на род ног пак та. На кра ју се по зи ва ју све др жа ве 
да за ко ном за бра не под сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ких де ла и 
да са ра ђу ју на ја ча њу ан ти те ро ри стич ких ме ра. 

2. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У 

УПОРЕДНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Ве ли ки број европ ских зе ма ља је већ пред у зео зна чај не ко ра-
ке у прав цу но ве ли ра ња од ред би о те ро ри зму и са њим по ве за ним 
кри вич ним де ли ма. 

12) Resolution1624(2005), Adop ted by the Se cu rity Co un cil at its 5261st me e ting, on 14 Sep-
tem ber 2005.

13) Усво је на и про гла ше на на Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ро да 10. де цем бра 
1948. го ди не Ре зо лу ци јом 217 (III). 

14) СлужбенилистСФРЈ-Међународниуговори, бр. 7/1971.
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Око сни цу из ме на и до пу на Кривичног законика Немачке 
чи ни Оквир на од лу ка Са ве та Европ ске Уни је о бор би про тив те-
ро ри зма од 13. ју на 2002. го ди не (CouncilFrameworkDecisionon
Combating Terrorism, 2002/475/JHA) са из ме на ма и до пу на ма ко-
је су учи ње не 2008. го ди не (CouncilFrameworkDecision2008/919/
JHAof28November2008amendingFrameworkDecision2002/475/
JHAoncombatingterrorism) и Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча-
ва њу те ро ри зма (CouncilofEuropeConventiononthePreventionof
TerrorismCETSNo.196). 

За на шу ана ли зу од по себ ног зна ча ја је кри вич но де ло из 
§129а Кри вич ног за ко ни ка Не мач ке свр ста но у гру пу кри вич них 
де ла про тив про тив јав ног ре да (кри вич но де ло ства ра ње те ро ри-
стич ког удру же ња). У ци љу им пле мен та ци је Оквир не од лу ке Са ве-
та ЕУ о бор би про тив те ро ри зма та од ред ба је ра ди кал но из ме ње-
на 22.12.2003. го ди не.15) За ко но да вац у Не мач кој не ин кри ми ни ше 
јав но под сти ца ње на на чин ка ко је то учи ње но у Оквир ној од лу ци, 
али је ја сно да став 5. §129а по кри ва и та кве си ту а ци је. Пре ма ста-
ву 5. ка жња ва се ли це ко је пру жа по др шку те ро ри стич ком удру же-
њу, као и ли це ко је вр бу је ли ца за члан ство у удру же њу или ли ца 
ко ја ће пру жа ти по др шку удру же њу за из вр ше ње кри вич них де ла 
на бро ја них у ста ву 1. и 2. §129а. Пру жа ње по др шке мо же да об у-
хва ти ши рок спек тар рад њи, из ме ђу оста лог и пре но ше ње по ру ка, 
иде ја ко ји ма се под сти че вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла. 
Уко ли ко не ко ли це об ја вљу је или ши ри из ја ве да би при до био чла-
но ве, не ве за но од тог да ли је он сам члан те ро ри стич ког удру же ња 
за ко је вр ши вр бо ва ње, би ће ка жњен пре ма § 129 а став 5. са мо ако 
се то вр бо ва ње схва та као ње го во соп стве но за ла га ње за удру же ње. 
На су прот то ме, ко из ја ву пре но си са мо као ту ђу, у ин фор ма тив не 
свр хе, не оства ру је ка жњи ву рад њу. Из ме на ма Кри вич ног за ко ни ка 
Не мач ке из 2002. го ди не за ко но да вац је су зио кри ми нал ну зо ну код 
вр бо ва ња. На и ме, до та да је сва ка вр ста вр бо ва ња за те ро ри стич ко 
удру же ње би ла ка жњи ва16), а од тог мо мен та са мо вр бо ва ње чла но-
ва или ли ца ко ја ће по др жа ва ти удру же ње. Ту је не мач ки за ко но да-
вац, ра ди за шти те сло бо де ми шље ња као основ ног људ ског пра ва, 
рад њу вр бо ва ња огра ни чио на слу ча је ве где је по треб на кри ми на-
ли за ци ја.17) Та ко, пре ма ста рој вер зи ји за ко на, рас ту ра ње спи са у 

15) То је учи ње но ''За ко ном за им пле мен та ци ју Оквир не од лу ке Са ве та ЕУ за бор бу про-
тив те ро ри зма и из ме ну дру гих за ко на'' од 22.12.2003. го ди не. Ви ди: Jürgen Schäfer, 
Bruk hard Fe ilc ke, “Aus der Rechtsprec hung des BGH zum Sta atsschutzstra frecht”, NeueZe-
itschriftfürStrafrecht-RechtsprechungsReport, Beck Ver lag, München, 10/2008, p. 299. 

16) Пре ма ра ни јем § 129 а став 3. ка жња ва ло се ли це ко је по др жа ва удру же ње или за ње га 
вр бу је ка зном од шест ме се ци до пет го ди на.

17) Jürgen Schäfer, Bruk hard Fe ilc ke, op.cit, p. 303.
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ко ји ма су пред ста вље не и ко мен та ри са не про шле и бу ду ће те ро ри-
стич ке ак тив но сти ‘’Фрак ци је цр ве не ар ми је’’ пред ста вља ка жњи-
ву рад њу јер се ти ме по вољ но ути че на ње го ву по зи ци ју у дру-
штву, про ши ру ју мо гућ но сти за њи хо ве ак тив но сти и евен ту ал но 
ре гру то ва ње но вих ли ца. Ме ђу тим, пре ма са да шњем ста њу у КЗ-у 
Не мач ке та кве рад ње не пред ста вља ју ка жњи ве рад ње пре ма § 129 
а став 5. тач ка 2. јер је за ко но да вац хтео из ри чи то да из чи ње нич-
ног ста ња из у зме оне рад ње ко је се ис цр пљу ју у про па ги ра њу тј. 
вр бо ва њу за иде о ло ги ју те ро ри стич ког удру же ња (по себ но тре ба 
да се из ка жњи во сти из у зме област про па ги ра ња тзв. чи стих сим-
па ти ја).18) Кон крет но, да нас се ка жња ва са мо вр бо ва ње за члан ство 
у те ро ри стич ком удру же њу или вр бо ва ње ли ца ко ја ће по др жа ва ти 
те ро ри стич ко удру же ње.

КривичнизаконикИталије је у скла ду са нај но ви јим трен-
до ви ма ме ђу на род не за јед ни це ино ви рао од ред бе ко је се од но се на 
кри вич но де ло те ро ри зма. Нај пре је то учи нио За ко ном број 438. 
од 15. де цем бра 2001. го ди не (Хит не ме ре про тив ме ђу на род ног 
те ро ри зма) ка да је усво јио Де крет бр. 374. од 18. ок то бра 2001. го-
ди не (decretolegge), а по том је За ко ном бр. 155. од 31. ју ла 2005. 
го ди не (‘’Хит не ме ре за бор бу про тив ме ђу на род ног те ро ри зма) 
пар ла мент Ита ли је, ве о ма бр зо и ве ли ком ве ћи ном, спро во де ћи 
сна жан ви ше пар тиј ски кон сен зус усво јио Де крет бр. 144. од 27. 
ју на 2005. го ди не.19) Зна чај по ме ну тих де кре та је у из ме на ма и до-
пу на ма ста рих ин кри ми на ци ја ко је се од но се на кри вич но де ло те-
ро ри зма али и у уво ђе њу не ких но вих кри вич них де ла што је у 
скла ду са Оквир ном од лу ком Ве ћа ЕУ о бор би про тив те ро ри зма 
и Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма. Кри вич ни 
за ко ник Ита ли је у чла ну 414. из ри чи то ка жња ва под сти ца ње на из-
вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла.20) 

КривичнизаконикРускефедерације у чла ну 205.2 ин кри ми-
ни ше јав но по зи ва ње на вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла 
или јав но оправ да ва ње те ро ри зма.21) Ста вом 1. ка жња ва се јав но 
по зи ва ње на вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла или јав но 
оправ да ва ње те ро ри зма. У ста ву 2. пред ви ђе на је те жа ка зна (ква-
ли фи ко ва ни об лик) ако је де ло учи ње но пу тем мас-ме ди ја. Под 

18) Ibidem, p. 302.

19) Va nia Pa tané, “Re cent Ita lian Ef forts to Re spond to Ter ro rism at the Le gi sla ti ve Le vel”, Jour-
nalofInternationalCriminalJustice, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 4/2006, p. 1169.

20) Ser gio Bel tra ni, CorsodiDirittoPenale,Partegeneraleeparte speciale, Wol ters Klu wer 
Ita lia Srl, Pa do va, 2008, p. 638.

21) А. И. Ра рог, КомментарийкУголовномукодексуРоссийскойФедерации, Про спект, Мо-
сква, 2013, стр. 521-522.
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„јав ним оправ да ва њем те ро ри зма“ тре ба под ра зу ме ва ти јав ну из ја-
ву ко јом се при зна је иде о ло ги ја или прак са те ро ри ста као ис прав на 
и ко ју је по треб но по др жа ти и пра ти ти. 

Казнени законик Републике Хрватске је ускла ђен са ре ле-
вант ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма у обла сти бор бе про тив те ро-
ри зма. Ста ри КазненизаконикРепубликеХрватске, ко ји је сту пио 
на сна гу 1. ја ну а ра 1998. го ди не, је у ви ше на вра та био но ве ли ран. 
Хар мо ни за ци је са ме ђу на род ним из во ри ма и европ ском прав ном 
те ко ви ном у обла сти бор бе про тив те ро ри зма је спро ве де на 2008. 
го ди не.22) Уве де на су два но ва кри вич на де ла и то: јав но по ти ца ње 
на те ро ри зам (члан 169а) и но ва че ње и обу ка за те ро ри зам (члан 
169б). Та ко ђе, де фи ни ци ја кри вич ног де ла те ро ри зма (члан 169) 
је ускла ђе на са Оквир ном од лу ком Са ве та ЕУ о бор би про тив те-
ро ри зма. Но ви КазненизаконикРепубликеХрватске23)у чла ну 99. 
ре гу ли ше кри вич но де ло јав но по ти ца ње на те ро ри зам. Де ло се са-
сто ји у јав ном из но ше њу или про но ше њу за ми сли ко ји ма се из рав-
но или не из рав но по ти че на по чи ње ње те ро ри стич ких кри вич них 
де ла (из чла на 97., чла на 98., чла на 137., чла на 216. став 1. до 3., 
чла на 219., чла на 223., чла на 224., чла на 352. до чла на 355. Ка зне-
ног за ко ни ка). 

Ре пу бли ка Сло ве ни ја је до не ла пот пу но нов Казенскизако-
никРС ко ји је сту пио на сна гу 1. но вем бра 2008. го ди не.24) Члан 
108. ко ји ре гу ли ше те ро ри зам је про ши рен у скла ду са acquiscom-
munautaire.Као Хр ва ти, слич но, и Ре пу бли ка Сло ве ни ја уво ди но ве 
ин кри ми на ци је: под сти ца ње јав не гло ри фи ка ци је те ро ри стич ких 
ака та (члан 110) и ре гру то ва ње и обу ку за те ро ри зам (члан 111).

КривичнизаконикЦрнеГоре 25) је За ко ном о из ме на ма и до-
пу на ма КЗ из 2010. го ди не кон цеп циј ски дру га чи је по ста вио кри-
вич но де ло те ро ри зма26) и унео но ва кри вич на чи је про пи си ва ње 
про из и ла зи из ра ни је по ме ну тих ме ђу на род них до ку ме на та. Јав но 
по зи ва ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла је ре гу ли са но у чла ну 
447а КЗ. Де ло се са сто ји у јав ном по зи ва њу или на дру ги на чин 
под сти ца њу на вр ше ње кри вич ног дје ла из чла на 447. за ко ни ка (те-
ро ри зам).

22) НародненовинеР’, бр. 152/08.

23) НародненовинеРХ, бр. 125/11.

24) УраднилистРС, бр. 55/2008.

25) Сл.листРЦГ, бр. 70/03 од 25.12.2003, 13/04 од 26.02.2004, 47/06 од 25.07.2006, 40/08 од 
27.06.2008, 25/10 од 05.05.2010, 32/11 од 01.07.2011).

26) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Ми си ја OSCE у Цр ној Го ри, Под го-
ри ца, 2010, стр. 870.
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3. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У 

КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пре ма Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је јав но под сти-
ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла се са сто ји у јав ном из но-
ше њу или про но ше њу иде ја ко ји ма се не по сред но или по сред но 
под сти че на вр ше ње кри вич ног де ла из чла на 391(члан 391а).

На овај на чин ин кри ми ни ше се те ро ри стич ка про па ган да. 
Рад ња из вр ше ња кри вич ног де ла је из но ше ње или про но ше ње иде-
ја. Под из но ше њем тре ба под ра зу ме ва ти са оп шта ва ње соп стве ног 
уве ре ња, док је про но ше ње да ље са оп шта ва ње не чи јег уве ре ња ко-
је се од но си на дру го ли це. Мо ра се ра ди ти о ’’јав ном’’ под сти ца њу 
што зна чи да је, на при мер, при ват на ко ре спон ден ци ја од но сно ко-
му ни ка ци ја ис кљу че на из оп се га ове од ред бе. Иде ја ко јом се под-
сти че вр ше ње те ро ри зма мо же би ти упу ће на јав но сти на раз ли чи те 
на чи не. Та ко ће се нпр. јав ним под сти ца њем сма тра ти и рас ту ра ње 
но ви на, ле та ка или дру гих нат пи са, по ста вља ње та квих са др жа-
ја на Ин тер нет или ства ра ње лин ко ва (по ве зни ца) на стра ни це на 
ко ји ма се та кви са др жа ји на ла зе. Јав но под сти ца ње по сто ји и ка-
да се ди стри бу ци ја за бра ње них ма те ри ја ла од но сно са др жа ја вр-
ши пу тем елек трон ске по ште, дру штве них мре жа, фо ру ма и сл.27) 
Јав но под сти ца ње по сто ји не са мо ка да је учи ње но пре из вр ше ња 
кри вич ног де ла, већ и на кон учи ње ног де ла – нпр. пред ста вља ње 
те ро ри стич ког на па да као по треб ног и оправ да ног (гло ри фи ка ци-
ја те ро ри зма) што мо же би ти под сти ца ње на не ки бу ду ћи те ро ри-
стич ки на пад. 

Иде ја је тер мин ко ји се ко ри сти у сва ко днев ном го во ру. 
По ти че од грч ке ре чи δέα- ви дљи ва фор ма. Пре ма фи ло зоф ском 
реч ни ку, с јед не стра не, иде је су оно што ми сли мо или Ло ко вим 
ре чи ма, све оно што дух ко ри сти док ми сли. По сма тра не на тај 
на чин, из гле да да су оне по свом свој ству при вре ме на, про ла зна 
и не ста бил на при ват на при су ства. С дру ге стра не, иде је омо гу ћа-
ва ју на чин на ко ји објек тив но зна ње мо же би ти из ра же но. Оне су 
основ не ком по нен те раз у ме ва ња, а сва ка ра зу мљи ва про по зи ци ја 
ко ја је исти ни та мо ра би ти схва тљи ва.28) У пси хо ло шком реч ни ку 
је ис так ну то да је иде ја, би ло ко ји са др жај мен тал них про це са. Све 
оно што је опа же но и на не ки на чин схва ће но мен тал ним (ин те-
лек ту ал ним) про це си ма, а што се раз ли ку је од не по сред ног чул ног 
са зна ња. Иде ја је основ ни по јам, не сво дљив на дру ге тер ми не и 

27) CouncilofEuropeConventiononthePreventionofTerrorismCETSNo.196,2005,Explana-
toryreport

28) Сај мон Блек бурн, Оксфордскифилозофскиречник, Све то ви, Но ви Сад, 1999, стр 167.
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због то га са мо уоп ште но од ре дљив. По што је као основ ни и оп шти 
по јам ра зу мљив сва ком по је дин цу са очу ва ним мен тал ним апа ра-
том, те шко ће ње го ве упо тре бе мо гу се ја ви ти са мо у спе ци фич ним 
усло ви ма и у кон тек сту (нпр. фик сна иде ја).29) По Кан ту иде ја је 
пра сли ка упо тре бе ра зу ма, тран сцен ден тан по јам ко ји пре ко ра чу је 
гра ни цу са зна ња.30) Хе гел иде ји да је атри бут је ди ног ре ал ног би-
ћа.31)

Са вре ме но зна че ње ре чи иде ја је ви ше стру ко, али са за јед-
нич ким еле мен том да се иде је ства ра ју у људ ском ду ху, од но сно 
пси хо фи зич ки „у људ ској гла ви“ . Пре ма то ме, иде ја је ми сао, по-
ми сао, за ми сао „о“ не че му (пси хо ло шки: по сред ни члан из ме ђу 
жи ве пред ста ве и ап стракт ног, стро го де фи ни са ног пој ма), иде ја, у 
том сми слу, из ра жа ва или од ра жа ва не што што по сто ји у ви ду ства-
ри или пред ме та. Иде ја је и изум, оно што се из во ди из људ ског ума 
на на чин ства ра ња из ни че га и као та ква, она је тво ре ви на „има ги-
на ци је“-сли ко ва ње и то у раз ли чи тим обла сти ма људ ског ду ма (у 
умет но сти, у на у ци, у фи ло зо фи ји, у ин ду стри ји, у сва ко днев ном 
жи во ту). Та ко ђе, иде ја је про јект, на црт, ви зи ја не че га што ак ту ел-
но не по сто ји (нпр. иде је за ре фор му дру штва, обра зо ва ња и сл.). 
Иде ја је, та ко ђе, став – у сми слу од ре ђе ног ми шље ња или мње ња, 
по глед - у сми слу од ре ђе ни ду хов них по ли тич ких ори јен та ци ја и 
схва та ња, пред ра су да – у сми слу оног што прет хо ди ра су ђи ва њу.32)

Иде ја мо ра би ти та ква да се њо ме под сти че на из вр ше ње 
кри вич ног де ла те ро ри зма што је фак тич ко пи та ње ко је се про це-
њу је у сва ком кон крет ном слу ча ју.

Иде јом се мо же не по сред но или по сред но под сти ца ти на 
из вр ше ње кри вич ног де ла. Не по сред но под сти ца ње као услов за 
по сто ја ње кри вич ног де ла не ства ра то ли ко про бле ма као по сред-
но под сти ца ње. Од ред бе Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу 
те ро ри зма да ју др жа ва ма пот пи сни ца ма од ре ђе ну дис кре ци ју у по-
гле ду де фи ни са ња и им пле мен та ци је кри вич ног де ла. Не по сред но 
под сти ца ње би по сто ја ло ако не ко, нпр. пу тем You tuba, у ви део 
за пи су пoзове гра ђа не на екс пло зив не на па де у не ком гра ду.33) По-
сред но под сти ца ње би по сто ја ло у слу ча ју нпр. упу ћи ва ња ре чи 

29) Дра ган Кр стић, Психолошкиречник, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1996, стр 225.

30) Ци ти ра но пре ма: Ро џер Скру тон, Краткаисторијамодернефилозофије, На род на књи-
га, Бе о град, 1998, стр. 127.

31) Ibidem, стр. 153.

32) Бран ко Па вло вић, Филозофскиречник, Пла то, Бе о град, 1997, стр. 105. 

33) Та ко је у Хр ват ској под не та кри вич на при ја ва због по сто ја ња кри вич ног де ла „Јав но по-
ти ца ње на те ро ри зам“ про тив ли ца ко је је у осмо ми нут ном ви део за пи су пре ко Youtuba
по зи ва ло тзв. чла но ве от по ра на но ве екс пло зив не на па де у За гре бу.
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хва ле учи ни о цу те ро ри зма, кле ве та ња жр та ва, пред ста вља ња те-
ро ри стич ког на па да као нео п ход ног и оправ да ног и сл. По зи ва ње 
на фи нан си ра ње те ро ри стич ких ор га ни за ци ја та ко ђе, пред ста вља 
по сред но под сти ца ње на вр ше ње кри вич ног де ла те ро ри зма јер се 
на тај на чин омо гу ћа ва обез бе ђи ва ње сред ста ва за не ко бу ду ће вр-
ше ње кри вич ног де ла из чла на 391. 

По сле ди ца кри вич ног де ла јав но под сти ца ње на из вр ше ње 
те ро ри стич ких кри вич них де ла је ства ра ње опа сно сти да би кри-
вич но де ло те ро ри зма мо гло би ти учи ње но. Ра ди се о ап стракт ној 
опа сно сти.

1.1.Јавноподстицањенаизвршење
терористичкихделаиподстрекавање

Јав но под сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла тре ба 
раз ли ко ва ти од под стре ка ва ња на из вр ше ње кри вич ног де ла, као 
об ли ка са у че сни штва, ко ји је ин сти тут оп штег де ла пред ви ђен у 
ве ћи ни европ ских кри вич них за ко но дав ста ва. Код под стре ка ва-
ња под стре кач не по сред но или по сред но ути че на ства ра ње или 
учвр шћи ва ње во ље код из вр ши о ца да учи ни од ре ђе но кри вич но 
де ло. Пре ма те о ри ји о ак це сор ној прав ној при ро ди са у че сни штва, 
ко ја је при хва ће на и код нас, под стре кач се ка жња ва ако је из вр ши-
лац из вр шио кри вич но де ло, од но сно пред у зео рад њу ко ја ула зи 
у кри ми нал ну зо ну (до вр ше но де ло, ка жњив по ку шај или ка жњи-
ве при прем не рад ње) и при то ме се не тра жи и кри ви ца из вр ши о-
ца. До вољ но је да је из вр ши лац оства рио све објек тив не еле мен те 
кри вич ног де ла, тј. не зах те ва се да је он и крив за из вр ше но де-
ло (ли ми ти ра на ак це сор ност). Condiciosinequanon од го вор но сти 
под стре ка ча је, да кле, ба рем оства ре ње свих објек тив них обе леж ја 
би ћа кри вич ног де ла од стра не из вр ши о ца. Мо же мо да за кљу чи мо 
да по сто је две основ не раз ли ке из ме ђу под стре ка ва ња као об ли ка 
са у че сни штва и кри вич ног де ла јав но под сти ца ње на из вр ше ње те-
ро ри стич ких де ла. Пр во, за раз ли ку од под стре ка ва ња, ни је по треб-
но да је ова рад ња усме ре на на ства ра ње или учвр шћи ва ње од лу-
ке код не ког од ре ђе ног ли ца да из вр ши кри вич но де ло те ро ри зма. 
Јав но под сти ца ње је упу ће но нео д ре ђе ном бро ју осо ба. И дру го, 
за раз ли ку од под стре ка ва ња под сти ца ње се не мо ра од но си ти на 
кон крет но кри вич но де ло, већ на бу ду ће те ро ри стич ке на па де ко ји 
ни су спе ци фи ци ра ни. До вољ но је да се ти ме ства ра опа сност од 
из вр ше ња јед ног или ви ше та квих де ла. По сле ди ца је ап стракт на 
опа сност ко ја се не утвр ђу је у кон крет ном слу ча ју већ пред ста вља 
нео бо ри ву за кон ску прет по став ку. Уко ли ко је пак услед вр ше ња 
овог кри вич ног де ла код не ког ли ца ство ре на или учвр шће на од лу-
ка да из вр ши кри вич но де ло те ро ри зма по сто ја ће под стре ка ва ње 
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на то кри вич но де ло (од но сно ка жњи во не у спе ло под стре ка ва ње у 
слу ча ју да де ло ни је ни по ку ша но). Ова ин кри ми на ци ја се при ме-
њу је са мо у оним слу ча је ви ма ка да се не ра ди о под стре ка ва њу на 
кри вич но де ло те ро ри зма ко је је кон кре ти зо ва но. 

Кри ви ца учи ни о ца кри вич ног де ла по сто ји без об зи ра да ли 
је та кво де ло уоп ште учи ње но. На и ме, јав но под сти ца ње је, у су-
шти ни, по сред но ути ца ње на из вр ше ње кри вич ног де ла те ро ри зма 
па се не тра жи утвр ђи ва ње узроч но сти (од го вор ност за јав но под-
сти ца ње по сто ји без об зи ра на то да ли је учи ње но кон крет но кри-
вич но де ло те ро ри зма, као и без об зи ра на то да ли је јав ним под-
сти ца њем учи ни лац био под стак нут на из вр ше ње кри вич ног де ла) 
већ са мо да је ство ре на опа сност за ње го во из вр ше ње.34) 

4. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ ДЕЛА И СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 

- ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

Пра во на сло бо ду из ра жа ва ња пред ста вља је дан од бит них 
те ме ља де мо крат ског дру штва. Члан 10. Европ ске кон вен ци је о 
за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да35) по све ћен је сло бо-
ди из ра жа ва ња и ин фор ми са ња. Он ис ти че да сва ко има пра во на 
сло бо ду из ра жа ва ња. То пра во, пре ма тек сту Кон вен ци је, об у хва та 
сло бо ду ми шље ња и сло бо ду до би ја ња или са оп шта ва ња ин фор-
ма ци ја и иде ја без ме ша ња др жав них вла сти и без об зи ра на гра ни-
це. Ме ђу тим, за раз ли ку од не ких пра ва ко ја су ап со лут ног ка рак-
те ра и где се не при хва та ју ни ка ква огра ни че ња, као што су за бра на 
му че ња и не чо веч ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња и ка жња ва ња, 
огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња мо же би ти до пу ште но у спе ци-
фич ним окол но сти ма. Члан 10. став 2. про пи су је да по што оства-
ри ва ње ових сло бо да по вла чи за со бом ду жно сти и од го вор но сти, 
оно мо же би ти под врг ну то од ре ђе ним фор мал но сти ма, усло ви ма, 
огра ни че њи ма или санк ци ја ма ко је су про пи са не за ко ном и ко је су 
нео п ход не у де мо крат ском дру штву у ин те ре су на ци о нал не без-
бед но сти, те ри то ри јал ног ин те гри те та или јав не без бед но сти, ра-
ди спре ча ва ња от кри ва ња по вер љи вих ин фор ма ци ја или очу ва ња 
ауто ри те та и не при стра сно сти суд ства.

Да кле, пре ма Кон вен ци ји, сло бо да из ра жа ва ња ни је ап со лут-
на. Др жа ва мо же, под од ре ђе ним усло ви ма, да се ме ша у ту сло бо-

34) Да вор Де рен чи но вић, „Су вре ме ни ан ти те ро ри зам на рас криж ју-ка зне но прав на ре ак ци-
ја“, Збор ник ра до ва ''Но ви об зо ри су вре ме ног те ро ри зма и ан ти те ро ри зма'', Прав ни фа-
кул тет Све у чи ли шта у За гре бу и Ака де ми ја прав них зна но сти Хр ват ске, За греб, 2007, 
стр. 39.

35) СлужбенилистСЦГ-Међународниуговори“, бр. 9/2003.
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ду. На и ме, став 2. чла на 10. на ла же да сва ко огра ни че ње сло бо де 
из ра жа ва ња, да би би ло при хва тљи во, мо ра би ти мо ти ви са но не-
ким од ци ље ва при зна тим као ле ги тим ним (на ци о нал на без бед-
ност, те ри то ри јал на це ло ви тост, јав на без бед ност итд). Ме ђу тим, 
по сто ја ње ле ги тим ног ци ља ни је до вољ но да би се ме ша ње др жа ве 
про гла си ло као са гла сно Кон вен ци ји. Сва ко огра ни ча ва ње сло бо де 
из ра жа ва ња мо ра та ко ђе би ти пред ви ђе но за ко ном и ну жно у де мо-
крат ском дру штву. Пре ма суд ској прак си Европ ског су да за људ ска 
пра ва при дев ‘’ну жан’’ под ра зу ме ва не ку им пе ра тив ну дру штве ну 
по тре бу. Да би про су ђи ва ле о по сто ја њу та кве по тре бе, др жа ва-
ма чла ни ца ма је оста вљен из ве стан про стор за сло бод ну про це ну. 
Тај про стор је, ипак, под од ре ђе ном кон тро лом Европ ског су да за 
људ ска пра ва (Суд). У вр ше њу сво јих кон трол них овла шће ња Суд 
про це њу је сра змер ност не ког огра ни че ња сло бо де из ра жа ва ња са 
ње го вим ци љем. Сва ко ме ша ње у ту сло бо ду не сра змер но ле ги-
тим ном ци љу не ће се сма тра ти као ‘’ну жно у де мо крат ском дру-
штву’’ и пред ста вља ће кр ше ње чла на 10. Кон вен ци је. 

У да љем тек сту по себ ну па жњу ће мо по све ти ти суд ској 
прак си Европ ског су да за људ ска пра ва у ве зи са при ме ном чла на 
10. став 2. Кон вен ци је.

У слу ча ју HandysideпротивУједињеногкраљевства Суд је 
ис та као основ ну при ро ду сло бо де из ра жа ва ња за шти ће не у чла ну 
10: „Сло бо да из ра жа ва ња са чи ња ва је дан од су штин ских те ме ља 
де мо крат ског дру штва, је дан од основ них усло ва за ње гов на пре-
дак и раз ви так сва ког чо ве ка. Са гла сно ста ву 2. чла на 10. она се не 
од но си са мо на „ин фор ма ци је“ или „иде је“ ко је се по вољ но при-
хва та ју или сма тра ју бе за зле ним или не ва жним, већ и на оне ко је 
вре ђа ју, шо ки ра ју или уз не ми ра ва ју др жа ву или би ло ко ји сег мент 
ста нов ни штва“.36) 

Ме ђу тим, за раз ли ку од не ких те мељ них пра ва ко ја се ап со-
лут на нпр. за бра на му че ња и не чо веч ног и по ни жа ва ју ћег по сту-
па ња, члан 10. став 2. про пи су је усло ве под ко ји ма је до пу ште но 
огра ни ча ва ње сло бо де из ра жа ва ња. 

Ка да је у пи та њу за бра на му че ња у слу ча ју Аксој против
Турске, Суд је пр ви пут про гла сио јед ну др жа ву кри вом за му че-
ње. Пре ма из ја ви под но си о ца пред став ке он је ли шен сло бо де и 
ста вљен у при твор под сум њом да је под стре ка вао те ро ри сте, при-
пад ни ке Рад нич ке пар ти је Кур ди ста на (ПКК), да је био њи хов члан 
и да је ди стри бу и рао про па ганд ни ма те ри јал. По ми шље њу Су да, 
вла сти у Тур ској су пред у зе ле рад њу ко ја је би ла из ра зи то озбиљ на 

36) Handysidev.TheUnitedKingdom, Apli ca tion No. 5493/72, jud gment of 7. De cem ber 1976. 
Ви ди: Жил Ди тер тр, ИзводиизнајзначајнијиходлукаЕвропскогсудазаљудскаправа, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 289.
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и окрут на (оште ће ног су на гог обе си ли за ру ке да ви си и при то ме 
су му ру ке би ле ве за не на ле ђи ма) и ко ју су мо гли да ква ли фи ку-
ју са мо као му че ње.37) Исто та ко, у слу ча ју ШакалпротивВелике
БританијеСуд ис ти че да за бра на му че ња пред ста вља јед ну од нај-
о снов ни јих вред но сти де мо крат ског дру штва и да је сто га тврд ња 
бри тан ске вла де да има пра во да про те ра стран ца, чак и ка да по-
сто ји ствар ни ри зик од му че ња у др жа ви при је ма, уко ли ко на ци о-
нал на без бед ност зах те ва та кво по сту па ње, ап со лут но не при хва-
тљи ва.38) Што се ти че опа сно сти од те ро ри зма Суд је ис та као да је 
све стан огром них те шко ћа са ко ји ма се др жа ве у да на шње вре ме 
су сре ћу у за шти ти од те ро ри стич ког на си ља. Ме ђу тим, чак и у та-
квим окол но сти ма, Кон вен ци ја за бра њу је му че ње, не ху ма но или 
по ни жа ва ју ће по сту па ње или ка жња ва ње, без об зи ра на по на ша ње 
жр тве. За бра на му че ња га ран то ва на чла ном 3. Кон вен ци је се под-
јед на ко од но си и на слу ча је ве про те ри ва ња у дру ге зе мље. Да кле, 
ка да по сто ји сум ња да ће по је ди нац би ти из ло жен ре ал ном ри зи ку 
од по сту па ња ко је је су прот но чла ну 3. ако се про те ра у дру гу зе-
мљу, по сто ји од го вор ност др жа ве ко ја га про те ру је и она мо ра да 
га за шти ти од та квог по сту па ња.39) 

У по гле ду си ту а ци ја у ко ји ма је до зво ље но огра ни ча ва ње 
сло бо де из ра жа ва ња на ве шће мо слу чај Hogefeld против Немач-
ке40). По ми шље њу Су да, под сти ца ње на ра сну мр жњу као и под-
сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла не мо же се 
сма тра ти при хва тљи вим у сми слу по зи ва ња на члан ко јим се га-
ран ту је сло бо да из ра жа ва ња. Суд је сма трао да су оправ да на од-
ре ђе на огра ни че ња ко ја се од но се на из ја ве упу ће не јав но сти ко је 
мо гу пред ста вља ти чак и по сред но ути ца ње на из вр ше ње кри вич-
ног де ла те ро ри зма. 

На и ме, Суд је оце нио не при хва тљи вом пред став ку ве за ну за 
од би ја ње Апе ла ци о ног су да да до зво ли да ва ње ин тер вјуа бив шој 
те ро рист ки њи пре за вр шет ка су ђе ња. Иако је за вре ме су ђе ња кри-
ти ко ва ла ра ни је ак тив но сти ор га ни за ци је чи ји је би ла члан, она је 
не дво сми сле но при зна ла да ве ру је у ње ну иде о ло ги ју. Суд је на гла-
сио да те из ја ве са ме по се би не пред ста вља ју под сти ца ње на те-

37) Aksoyv.Turkey, Apli ca tion No. 21987/93, jud gment of 18. De cem ber 1996. Ви ди: Jan Si ku ta, 
“Thre ats of Ter ro rism and the Euro pean Co urt of Hu man Rights”, EuropeanJournalofMi-
grationandLaw, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Le i den, 1-10/2008, Vol 10, p. 4. 

38) Chakalv.The UnitedKingdom, Apli ca tion No. 22414/93, jud gment of 15. No vem ber 1996. 
Ви ди: Jens Ve sted-Han sen, “The Euro pean Con ven tion on Hu man Rights, Co un ter-Ter ro-
rism, and Re fu gee Pro tec tion”, RefugeeSurveyQuarterly, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
4/2010, Vol. 29, p. 47. 

39) Jens Ve sted-Han sen, op.cit, p. 47.

40) Hogefeldv.Germany, Apli ca tion No. 35402/97, jud gment of 20. Ja nu ary 2000. 
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ро ри зам али да с об зи ром на про шлост под но си тељ ке пред став ке, 
сим па ти зе ри мо гу да их про ту ма че као по зив на на ста вак те ро ри-
стич ке бор бе. Због то га ово огра ни че ње пред ста вља ра зу ман од го-
вор на нео д ло жну дру штве ну по тре бу и сра змер но је ци љу ко јем 
се те жи.

Не ка да шњи пред сед ник Европ ског су да за људ ска пра ва, 
су ди ја Лу ци јус Вилд ха бер (LuziusWildhaber), у јед ном од сво јих 
го во ра при ме тио је сле де ће: “Европ ска кон вен ци ја не тре ба да се 
при ме њу је на на чин та ко да спре ча ва др жа ве да пре ду зму ра зум не 
и од го ва ра ју ће ак ци је у од бра ни де мо кра ти је и вла да ви не пра ва. 
Шта ви ше, као што Европ ски суд за људ ска пра ва сма тра, др жа ве 
пот пи сни це Кон вен ци је има ју оба ве зу пре ма чла ну 2. Кон вен ци је 
да пре ду зму од го ва ра ју ће ко ра ке да за шти те жи во те љу ди уну тар 
сво је над ле жно сти.“41)

У слу ча ју ЗанапротивТурскепод но си лац пред став ке Су ду 
је осу ђен због то га што је пру жао по др шку рад ња ма ор га ни за ци је 
ко ја је при то ме на о ру жа на (стао је у од бра ну оних де ла ко ја су ка-
жњи ва по за ко ну и ко ја су ве о ма опа сна) и чи ји је циљ да раз је ди ни 
тур ску те ри то ри ју. На и ме, он је дао из ја ву у глав ним на ци о нал ним 
днев ним но ви на ма у ко јој је опи сао Рад нич ку пар ти ју Кур ди ста на 
као „по крет за на ци о нал но осло бо ђе ње“.42) Суд је по себ ну па жњу 
по све тио мо мен ту у ко ме је да та из ја ва ука зу ју ћи да се она вре-
мен ски по кла па са на па ди ма ко ји су из ве ли при пад ни ци Рад нич-
ке пар ти је Кур ди ста на у ју го и сточ ној Тур ској а ко ји су до ве ли до 
смрт них по сле ди ца. Сто га ка зна из ре че на под но си о цу пред став ке, 
по ми шље њу Су да, не пред ста вља по вре ду чла на 10. Кон вен ци је. 
Да кле, да ли је огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња би ло ну жно у де-
мо крат ском дру штву Суд је про це њи вао узи ма ју ћи у об зир вре мен-
ски кон текст и дру штве не при ли ке.

Исто та ко, у слу ча ју ЛиројпротивФранцуске Суд ни је спо-
ме нуо ди рект но кри те ри јум под сти ца ња на те ро ри зам не го се фо-
ку си рао при ли ком про це не да ли је по вре ђен члан 10. Кон вен ци је, 
на вре ме из вр ше ња де ла и про стор где је то учи ње но.43) Под но-
си лац пред став ке је осу ђен у Фран цу ској због одо бра ва ња те ро-
ри стич ких ака та јер је у не дељ ном ма га зи ну у Ба ски ји об ја вио 
ка ри ка ту ру на ко јој је пред ста вио на пад на ку ле бли зна ки ње Свет-

41) Jan Si ku ta, op.cit, p. 2.

42) Zanav.Turkey, Apli ca tion No.18954/91, jud gment of 25. No vem ber 1997. Ви ди: Ric hard 
Smith, “The Mar gin of Ap pre ci a tion and Hu man Rights Pro tec tion in the *War of Ter ror*: 
Ha ve the Ru les Chan ged be fo re the Euro pean Co urt of Hu man Rights?”, EssexHumanRights
Review, Es sex Hu man Rights Cen tre and the Uni ver sity of Es sex, Col che ster, 1/2011, Vol. 8, 
p. 145. 

43) Leroyv.France, Apli ca tion No. 36109/03, jud gment of 2. Oc to ber 2008. 
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ског тр го вин ског цен тра под сло га ном ко ји је па ро ди ја на по зна ти 
бренд: “Сви смо са ња ли о то ме..... Ха мас је то учи нио“ (уп. „Со-
ни је то учи нио“). Цр теж је об ја вљен 13. сеп тем бра 2001. го ди не. 
Он је об ја снио да је ње гов циљ био да илу стру је пад аме рич ког 
сим бо ла, те да је ње го ва ствар на на ме ра би ла да ис так не свој ан-
ти-аме рич ки став пре ко са ти рич не сли ке и илу стру је пад аме рич-
ког им пе ри ја ли зма. Ме ђу тим, Суд је сма трао да ов де не ма по вре де 
чла на 10. Кон вен ци је и ис та као да по себ ну те жи ну слу ча ју да је чи-
ње ни ца да је са ти рич ни ко мад об ја вљен у ре ги о нал ним но ви на ма 
по ли тич ки осе тљи ве Ба ски је два да на на кон 11. сеп тем бра. Суд се 
по зи ва, по но во, да је огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња би ло ну жно 
у де мо крат ском дру штву има ју ћи у ви ду це ло куп ни (вре мен ски и 
про стор ни) кон текст. 

 Ина че, при ли ком про це не дру штве не опа сно сти не ког по-
на ша ња у кри вич ном пра ву се узи ма у об зир вре ме у ко ме се јед на 
рад ња пред у зи ма и окол но сти (уну тра шње и спо ља шње) у ко ји ма 
јед на за јед ни ца жи ви. 

У мно гим слу ча је ви ма је ве о ма тан ка гра ни ца из ме ђу по-
сред ног под сти ца ња и ле ги тим ног из ра жа ва ња кри ти ке. Та ко је, у 
слу ча ју ОкцоглупротивТурске под но си лац пред став ке об ја вио у 
ча со пи су чла нак под на зи вом „Про шлост и са да шњост Курд ског 
про бле ма“.44) Убр зо он би ва осу ђен за ши ре ње про па ган де45) про тив 
те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве тј. не де љи во сти др жа ве. Суд је 
ис та као да, иако не ка од ње го вих раз ми шља ња осли ка ва ју не га тив-
ну сли ку о ста нов ни штву тур ског по ре кла и има ју не при ја тељ ски 
тон, не пред ста вља ју под сти ца ње на на си ље, ору жа ни от пор или на 
уста нак. У за кључ ку је ис так ну то да је осу да би ла не сра змер на ци-
љу ко јем се те жи ло и да она ни је ну жна у де мо крат ском дру штву. 
Ту је, да кле, до шло до по вре де чла на 10. Кон вен ци је.

Ка да по сма тра мо раз вој суд ске прак се Су да ре ле вант не за 
бор бу про тив те ро ри зма, у ве зи чла на 10. Кон вен ци је, уви ђа мо да 
до ми ни ра ју два пи та ња. Пр во се од но си на ре то ри ку ко ја под сти че 
мр жњу и на си ље и дру го на ра ди о ди фу зи ју, тј. на сло бо ду сред ста-
ва ма сов не ко му ни ка ци је. 

Ка да је у пи та њу „го вор мр жње“ у слу ча ју Сурек против
Турскепод но си лац зах те ва је ка жњен и осу ђен за ши ре ње про па-
ган де про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве тј. не де љи во сти 
др жа ве.46) Овај слу чај је на стао из об ја вљи ва ња два пи сма у ко ји ма 

44) Okçuoğluv.Turkey, Apli ca tion No. 24246/94, jud gment of 8. July 1999. 

45) О пој му про па ган де ви ди ви ше: 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“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 109-115.

46) Surekv. Turkey, Apli ca tion No. 24122/94, jud gment of 8. July 1999. 
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је др жа ва оп ту же на за бру тал но сти, ма са кре и уби ства у Кур ди ста-
ну. Суд је ис та као да је у скла ду са чла ном 10. став 2. до зво ље но 
огра ни ча ва ти сло бо ду го во ра ако то има ле ги тим ну свр ху. Ко нач но 
пи та ње је, ме ђу тим, да ли је та кво огра ни че ње нео п ход на ме ра? 
Суд је од го во рио на ово пи та ње ис ти чу ћи да је из ве стан про стор за 
сло бод ну про це ну оста вљен др жа ва ма, али је она под ло жна про ве-
ри у Стра збу ру ко ја иде ру ку под ру ка са пре и спи ти ва њем до ма ћег 
за ко но дав ства. На кра ју, при зна је да штам па мо ра да са оп шта ва 
ин фор ма ци је и иде је о по ли тич ким пи та њи ма тј. штам па има оба-
ве зу да де ли та кве ин фор ма ци је и иде је и јав ност има пра во да их 
до би је. Али за кљу чу је да је са др жи на пи сма та ква да би ве ро ват-
но под ста кла мр жњу и на си ље и у по де ље ном ми шље њу од се дам 
гла со ва на пре ма шест, пре су ђе но је да др жа ва ни је пре ко ра чи ла 
гра ни цу те сто га ни је би ло кр ше ња чла на 10.47)

Суд је од го во рио на пи та ње огра ни че ња сло бо де ме ди ја у 
слу ча ју ПурселпротивИрске.На и ме, у Ир ској и Се вер ној Ир ској 
за бра ње но је би ло огла ша ва ње ре пу бли кан ских стра на ка са обра-
зло же њем да је то сра змер но по тре би да се за шти ти на ци о нал на 
без бед ност и спре че не ми ри и вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них 
де ла.48) При ли ком за се да ња Европ ске Ко ми си је за људ ска пра ва на-
гла ше но је да сло бо да из ра жа ва ња пред ста вља је дан од основ них 
те ме ља де мо крат ског дру штва али да спро во ђе ње те сло бо де „но-
си са со бом оба ве зе и од го вор но сти“ и да бор ба про тив те ро ри зма 
пред ста вља јав ни ин те рес пр вог ре да у де мо крат ском дру штву. У 
си ту а ци ји где по ли тич ки мо ти ви са но на си ље пред ста вља стал ну 
прет њу по жи во те и без бед ност ста нов ни штва и где за го вор ни ци 
овог на си ља тра же при ступ ма сов ним ме ди ји ма ра ди про па ганд-
них свр ха, на ро чи то је те шко по сти ћи пра ви чан ба ланс из ме ђу зах-
те ва за шти те сло бо де ин фор ми са ња, сло бо де из ра жа ва ња и за шти-
ти те др жа ве и на ци о нал не без бед но сти од ору жа них по бу на. Ир ска 
вла да је ка сни је уки ну ла за бра ну.

Су о ча ва ју ћи се са прет њом гло бал ног те ро ри зма све ви ше се 
на гла ша ва да без бед ност пред ста вља пра во, а не са мо пред у слов 
за ужи ва ње дру гих пра ва. Без бед ност као пра во по је дин ца мо ра 
се раз ви ја ти па ра лел но са лич ним сло бо да ма и би ти схва ће на као 
је дан од ци ље ва др жа ве, али увек у скла ду са оста лим пра ви ма 
ко је га ран ту ју нај ви ши уну тра шњи прав ни ак ти и ме ђу на род не и 
ре ги о нал не Кон вен ци је. Вре ме ном ка ко је те ро ри зам ево лу и рао 
и ме ђу на род на за јед ни ца је про ме ни ла свој при ступ. Но ви од нос 

47) John He di gan, “The Euro pean Con ven tion on Hu man Rights and Co un ter-Ter ro rism”, Ford-
hamInternationalLawJournal, Ford ham Uni ver sity School of Law, New York, 2/2004, Vol. 
28, p. 424.

48) Pur cell v. Ire land, Apli ca tion No. 15404/89, The Euro pean Com mis sion of Hu man Rights sit-
ting in pri va te on 16 April 1991. Ви ди: John He di gan, op.cit, p. 424.



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.73-94.

92

пре ма овом про бле му ба зи ран је на за шти ти без бед но сти што под-
ра зу ме ва од го ва ра ју ће ин тер вен ци је и у обла сти кри вич ног пра ва и 
уво ђе ње од го ва ра ју ћих без бед но сних ме ра ко ји ма ће се шти ти жи-
во ти не ви них осо ба. Али сви смо све сни, као и Суд у Стра збу ру да 
је по треб но на ћи ба ланс из ме ђу пло до но сне бор бе про тив те-
ро ри зма и за шти те људ ских пра ва и сло бо да.

٭٭٭
Кад је у пи та њу за шти та од евен ту ал них зло у по тре ба у кри-

вич ном за ко но дав ству, по ста вља се пи та ње ка ко их спре чи ти у 
при ме ни но вих од ред би. Не ке зе мље го ње ње за ова кри вич на де ла 
усло вља ва ју одо бре њем од стра не над ле жног ор га на (у Хр ват ској 
је то Глав ни др жав ни ту жи лац, у Сло ве ни ји ми ни стар прав де итд.). 
У том прав цу би мо гла раз ми шља ти и Ре пу бли ка Ср би ја и за кри-
вич но го ње ње окри вље ног за кри вич на де ла јав но под сти ца ња на 
те ро ри зам, ре гру то ва ње за те ро ри зам и обу ку за те ро ри зам пред-
ви де ти као до дат ни услов по себ но одо бре ње ре пу блич ког јав ног 
ту жи о ца. Ни је за од ба ци ва ње ни ре ше ње ко је по сто ји у Бел ги ји, 
ко је је уве де но по угле ду на Кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да. Она је у свом за ко но дав ству пред ви де ла кла-
у зу лу пре ма ко јој се кри вич на де ла са еле мен ти ма те ро ри зма не 
сме ју ту ма чи ти на на чин ко јим би се огра ни чи ла људ ска пра ва као 
што су пра во на штрајк, на сло бо ду оку пља ња и удру жи ва ња, пра-
во на сло бо ду и оста ла срод на пра ва пред ви ђе на чла но ви ма 8-11 
Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Ова ква 
кла у зу ла пру жа за шти ту од пре те ра но че сте при ме не ових од ред би 
ко ја би зна чи ла пре ко ра че ње оно га што се сма тра ’’ну жним у де-
мо крат ском дру штву’’.

По ка за ли смо да де мо крат ска дру штва ко ја де лу ју у пот пу-
ној са гла сно сти са Кон вен ци јом ни су бес по моћ на у су о ча ва њу са 
те ро ри змом. Ка ко је Суд при знао у ве ћи ни ана ли зи ра них слу ча је-
ва, не ки ком про мис мо ра да по сто ји из ме ђу за шти те де мо крат ског 
дру штва и ин ди ви ду ал них пра ва. По тре ба за бри жљи вим ба лан сом 
из ме ђу ја ког и ек фи ка сног од го во ра на те ро ри зам са јед не стра-
не и за шти те људ ских пра ва са дру ге стра не је мо ти ви са ла прак су 
Су да то ком ви ше од по ла ве ка ње го вог по сто ја ња ка да је ре ша вао 
про бле ме из ни кле из те ро ри зма. Би ло би су прот но основ ном ци љу 
и на ме ни Кон вен ци је да на ци о нал на за ко но дав ства бу ду спре че-
на да пру же од го ва ра ју ћи од го вор на те ро ри стич ке ак те. Европскa 
конвенцијa о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да тре ба да 
на ста ви да игра цен трал ну уло гу као „устав ни ин стру мент на ко ме 
се за сни ва јав ни ред и мир у Евро пи“.49)

49) Nic ho las Si ta ro po u los, „The Ro le and Li mits of the Euro pean Co urt of Hu man Rights in Su-
per vi sing Sta te se cu rity and An ti-ter ro rism Me a su res af fec ting Ali ens Rights“, In Terrorism
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CRI MI NAL OF FEN SE OF PU BLIC INSTIGATION 
OF TER RO RIST ACTS IN THE ERA OF 

HUMAN RIGHTS PRO TEC TION

-balancebetweenpoliticsandEuropeanlegalachievements-

Re su me
The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de of the Re pu blic 

of Ser bia of De cem ber 2012 is cha rac te ri zed by wi de ning of the sco-
pe of cri mi nal-le gal re pres sion, par ti cu larly re gar ding the cri mi nal of-
fen ses of ter ro rism. Ob ser ving the con tem po rary trends in com pa ra ti ve 
cri mi nal law, we re cog ni ze a sta ge of hyper trophy of in cri mi na ti ons in 
the fi eld of fight aga inst ter ro rism. On the one hand, the re is an in cre a se 
in num ber of cri mi nal acts of ter ro rism, and on the ot her hand, the re are 
se ri o us pu nis hments pro vi ded for in ac cor dan ce with the re com men da-
ti ons of the re fe rent in ter na ti o nal so ur ces. It is ob vi o us that in cre a sed 
re pres sion re pre sents a con se qu en ce of esca la tion of ter ro rist acts all 
aro und the world. This is mostly re flec ted in cri mi nal acts in cri mi na ted 
in Ar tic le 391a of the Cri mi nal Co de of the Re pu blic of Ser bia (Pu blic 
in sti ga tion of ter ro rist acts). It is a cri mi nal of fen ce of en dan ger ment 
which ac tu ally re pre sents an early sta ge of cri mi na li za tion. This is why 
a part of cri mi nal-le gal the ory is cri ti cally ap pro ac hing the said le gi sla-
ti ve re form, both in our co un try and in ot her co un tri es whe re the cri mi-
nal of fen ce of pu blic in sti ga tion of ter ro rist acts has been in tro du ced. 
From the po int of vi ew of im ple men ta tion of this pro vi sion in prac ti ce, 
the prac ti ce of the Euro pean Co urt of Hu man rights re la ted to fre e dom 
of ex pres si on is of par ti cu lar im por tan ce.
Key words: Cri mi nal Co de of the Re pu blic of Ser bia, ter ro rism, pu blic in sti-

ga tion, in ter na ti o nal so ur ces, Euro pean co urt for hu man rights, 
fre e dom of ex pres si on
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ДејанЉ.Миленковић
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ПРОБЛЕМИ УПРАВНО-ПРОЦЕСНЕ 
ЗАШТИТЕ ИЗБОРНОГ ПРАВА У ТОКУ 

ТРАЈАЊА ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Са же так
За шти та из бор ног пра ва је сте од кључ ног зна ча ја за спро-

во ђе ње фер и по ште них из бо ра као основ ног људ ског пра ва пр ве 
ге не ра ци је. Циљ ове ана ли зе је да утвр ди да ли у Ре пу бли ци Ср-
би ји по сто је аде кват ни ме ха ни зми управ но-про це сног ре ша ва ња 
спо ро ва на ста лих у ве зи са из бор ним пра вом у то ку тра ја ња из-
бор ног по ступ ка, и да у скла ду са ре зул та ти ма, по ну ди кон крет не 
пре по ру ке за да ље уна пре ђи ва ње ње го ве за шти те. Ана ли за је по-
ка за ла да у фа зи из бор ног по ступ ка, прав ни оквир не да је по у зда-
не га ран ци је за шти те из бор ног пра ва, услед че га од ре ђе на пи та ња 
до дат но тре ба раз мо три ти и при сту пи ти ре де фи ни са њу по сто је ћег 
управ но-про це сног си сте ма за шти те. Ана ли за је по ка за ла и нео-
п ход ност спро во ђе ња ши рег ис тра жи ва ња, ко је би об у хва та ло и 
све дру ге, а не са мо управ но-про це сне об ли ке за шти те из бор ног 
пра ва, и ко ја би се од но си ла на цео из бор ни про цес. Очи глед но да 
би јед на ова ква сту ди ја от кри ла и број не дру ге про пу сте у за шти ти 
из бор ног пра ва и пред дру гим ор га ни ма пред ко јим се оно шти ти, 
као и у дру гим „вре мен ским фа за ма“ из бор ног про це са, ко ји овом 
ана ли зом ни су би ли об у хва ће ни.
Кључ не ре чи: из бо ри, из бор на пра ва, из бор ни пе ри од, из бор на ад ми ни-

стра ци ја, управ но-про це сна за шти та, Управ ни суд, би рач-
ки спи сак
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1. ОПШТИ ОСВРТ НА ЗАШТИТУ ИЗБОРНОГ ПРАВА

За шти та из бор ног пра ва је сте од кључ ног зна ча ја за спро во-
ђе ње фер и по ште них из бо ра као основ ног људ ског пра ва пр ве ге-
не ра ци је. Је дан број ме ђу на род них ор га ни за ци ја а на ро чи то ОЕБС, 
по себ ну па жњу по кла ња тзв. си сте му ре ша ва ња из бор них спо ро ва 
(TheElectionDisputeResolutionsystem-EDR). Овај си стем се од ре-
ђу је као по сту пак утвр ђен за ко ном у ко ме над ле жни др жав ни ор-
га ни ре ша ва ју спо ро ве на ста ле у то ку или у ве зи са из бо ри ма ра ди 
по што ва ња из бор ног пра ва. Ме ђу тим, овај си стем је те шко у це ли-
ни об у хва ти ти, јер је ра ди ње го ве успе шне ана ли зе, нај пре по треб-
но утвр ди ти ма те ри јал не и ин сти ту ци о нал не га ран ци је из бор ног 
пра ва у по зи тив но-прав ним про пи си ма јед не зе мље, па тек он да 
при сту пи ти де таљ ној ана ли зи про це сно-прав них га ран ци ја пу тем 
ко јих се обез бе ђу је за шти та. До дат ни про блем је у по тре би ја сног 
де фи ни са ња из бор ног пра ва, од но сно од ре ђи ва ња да ли се оно да-
нас огра ни ча ва ис кљу чи во на би рач ко пра во (ак тив но и па сив но) 
или оно има ши ре зна че ње. Че ста је си ту а ци ја и да на раз ли чи тим 
ни во и ма вла сти у јед ној зе мљи има мо и раз ли чи те из бор не си сте-
ме (нпр. ве ћин ски, про пор ци о нал ни или ме шо ви ти), што та ко ђе 
мо же има ти ути цај на ме ха ни зме за шти те. При ли ком ана ли зе про-
це сних га ран ци ја за шти те из бор ног пра ва тре ба узе ти у об зир и да 
са ста но ви шта ње го ве за шти те, из бор ни про цес је сте „круг“ у ко-
ме раз ли ку је мо три вре мен ске фа зе: (1) из бор ни по сту пак од но сно 
вре мен ски пе ри од од мо мен та рас пи си ва ња до да на про гла ше ња 
ре зул та та из бо ра; (2) од тре нут ка про гла ше ња ре зул та та из бо ра до 
мо мен та ве ри фи ка ци је ман да та и (3) пе ри од из ме ђу из бо ра (по себ-
но у од но су на за шти ту ман да та). У пр вој фа зи, то ком из бор ног по-
ступ ка, мо гу се по ја ви ти и раз ли чи те си ту а ци је ко је зах те ва ју „по-
себ ну ре ак ци ју“, ор га на ко ји су над ле жни за за шти ту, што отва ра 
и пи та ње нео п ход но сти по сто ја ња раз ли чи тих „мо де ла“ за шти те у 
за ви сно сти о ком кон крет ном из бор ном пра ву је реч и у ком „вре-
мен ском мо мен ту“ ове фа зе до ла зи до ње го ве по вре де. У за шти ти 
из бор ног пра ва у ве ћи ни зе ма ља са кон ти нен тал ном прав ном тра-
ди ци јом, кључ ну уло гу има ју нор ме управ но-про це сног пра ва. То 
су нај пре нор ме ко јим се уре ђу ју по себ ни управ ни по ступ ци у ве зи 
са за шти том овог пра ва а за тим и од го ва ра ју ћи управ ни спо ро ви, 
као об ли ци суд ске за шти те. У мно гим прав ним си сте ми ма за по вре-
ду из бор ног пра ва, по ред ове, по сто ји и по себ на кри вич но-прав на, 
устав но-прав на као и дру ги об ли ци за шти ти те. Си стем за шти те из-
бор ног пра ва у Ср би ји, у пот пу но сти се осла ња на ову тра ди ци ју. 
Иако цео си стем за шти те из бор ног пра ва за слу жу је све о бу хват ну 
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ана ли зу у свим фа за ма из бор ног про це са, овај рад огра ни чен је са-
мо на управ но-про це сну за шти ту у фа зи из бор ног по ступ ка.

2. ПОЈАМ И ОБУХВАТ ИЗБОРНОГ  
ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - 

БИРАЧКО ИЛИ ИЗБОРНО ПРАВО?

Из бор но пра во је са ста но ви шта те о ри је, ком плек сно пра во1) 
и пре би се пре мо гло ре ћи да је реч о из бор ним пра ви ма, што је 
зна чај но ка ко са ста но ви шта ма те ри јал но-прав них и ин сти ту ци о-
нал них та ко и са ста но ви шта про це сних га ран ци ја ње го ве за шти те 
то ком тра ја ња из бор ног по ступ ка. Су штин ски, из бор но пра во по 
пра ви лу об у хва та сле де ћа че ти ри пра ва ко ја су ме ђу соб но по ве за-
на:

1) ак тив но би рач ко пра во, ко је се нај че шће од ре ђу је као пра-
во гра ђа на да би ра но си о це функ ци ја вла сти, или као пра во на 
уче шће у из бор ним рад ња ма ко је има ју за циљ да од ре де на род не 
по сла ни ке,2) од но сно да би ра ју сво је пред став ни ке на ло кал ним и 
ре ги о нал ним из бо ри ма, од но сно да би ра ју пред сед ни ка др жа ве, и 
др, а ко је се ре а ли зу је чи ном гла са ња ка да се да је по ве ре ње кан-
ди да ту од но сно одо бра ва јед на по ли ти ка и при ста је на упра вља ње 
зе мљом у јед ном сми слу;3) 

2) па сив но би рач ко пра во ко је се нај че шће од ре ђу је као пра-
во гра ђа на да бу де би ран за чла на пред став нич ког те ла, од но сно 
да бу де пред став ник и да та ко до би јен ман дат за др жи и не сме та но 
вр ши, и оно је јед но од пра ва по сред ством ко јих се ре а ли зу је дру-
го, још оп шти је пра во, пра во гра ђа на да уче ству је у вр ше њу јав них 
по сло ва. Оно је дво ди мен зи о нал но, јер са јед не стра не омо гу ћа ва 
свим за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма да кон ку ри шу за пред став нич ке 
функ ци је, а са дру ге стра не, ре а ли за ци јом овог пра ва и сти ца њем 
по сла нич ког (од но сно пред став нич ког) ман да та на из бо ри ма, и да 
и ре а ли зу ју ман дат. Па сив но би рач ко пра во зна чи, об у хва та пра во 
сва ког гра ђа ни на да по ста ви зах тев за јед на ким усло ви ма и јед на-
ким мо гућ но сти ма да бу де иза бран и пра во да уко ли ко бу де иза-

1) Упо ре ди: Ка та ри на Јо вић, Ан ђел ка Плав шић-Не шић, „Људ ска и из бор на пра ва“, у збор-
ни ку: Избориудомаћемистраномправу (ур. Оли вер Ни ко лић, Вла ди мир Ђу рић), Ин-
сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 216-221.

2) Сло бо дан Јо ва но вић, УставноправоКраљевинеСХС, Ге ца Кон, Бе о град, 1924, стр. 78.

3) Ма ја На стић, „За шти та из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Препорукезаизменуизборногзако-
нодавства, NDI Ser bia, Бе о град, 2011, стр. 53.
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бран, не сме та но ужи ва свој ман дат и да га за др жи до на ред них из-
бо ра;4) 

3) пра во на упис у би рач ки спи сак (и са њим дру га срод на 
пра ва) је есен ци јал но за ре а ли за ци ју ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва. Ре ше ња у упо ред ним си сте ми ма по ка зу ју да се аде кват на 
за шти та овог пра ва мо же оства ри ти уко ли ко је еви ден ци ја би ра ча 
ор га ни зо ва на на прин ци пу де цен тра ли за ци је, уз нео п ход ну не за-
ви сност над ле жних ор га на и слу жбе них ли ца. У ве зи са овим пра-
вом су и пра во гра ђа на на увид у би рач ки спи сак и пра во гра ђа ни на 
да ин тер ве ни ше/тра жи из ме не у би рач ком спи ску5) и

4) пра во уче сни ка у из бор ном про це су на оба ве ште ност у 
ве зи са из бо ри ма, као пра во из ко га да ље про из и ла зе три из ве де на 
пра ва: (1) пра во би ра ча да бу де оба ве штен од стра не ор га на над ле-
жног за спро во ђе ње из бо ра о свим чи ње ни ца ма ко је се од но се на 
њи хо ва из бор на пра ва и на чи ну за шти те; (2) пра во би ра ча да бу де 
оба ве штен о из бор ним про гра ми ма под но си ла ца из бор них ли ста/
кан ди да та и (3) пра во под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та на 
јед на ку ме диј ску за сту пље ност. 

„Гле да ју ћи у це ло сти, за ко но дав ни оквир пру жа до бру осно-
ву за спро во ђе ње де мо крат ских из бо ра“.6) Устав Ре пу бли ке Ср би је 
из 2006. го ди не (у да љем тек сту: Устав) са др жи ви ше од ред би ко је 
су од зна ча ја за из бор но пра во. Устав јем чи да сва ки пу но ле тан, по-
слов но спо со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра 
и да бу де би ран, те да је из бор но пра во оп ште и јед на ко, из бо ри су 
сло бод ни и не по сред ни, а гла са ње је тај но и лич но. Та ко ђе, Устав 
га ран ту је да из бор но пра во ужи ва прав ну за шти ту у скла ду са за-
ко ном. Ме ђу тим, Устав са мо де ли мич но из бор ном пра ву да је ши ре 
зна че ње у од но су на би рач ког пра во, јер га та ко на зи ва у ру бру му 
овог чла на. Су штин ски ме ђу тим, Устав у овој од ред би бли же раз-
ра ђу је са мо ак тив но и па сив но би рач ко пра во.7) 

Тек За кон о из бо ру на род них по сла ни ка из бор но пра во де фи-
ни ше као скуп ви ше раз ли чи тих сло бо да и пра ва. По ред ак тив ног 
и па сив ног би рач ког пра ва, из бор но пра во об у хва та и не ка дру га 

4) Ма ри ја на Пај ван чић, „Па сив но би рач ко пра во (по сла нич ка спо соб ност)“, у збор ни ку: 
Избориудомаћемистраномправу (ур. Оли вер Ни ко лић, Вла ди мир Ђу рић), Ин сти тут 
за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 11-24.

5) Ма ја На стић, „За шти та из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Препорукезаизменуизборногзако-
нодавства, NDI Ser bia, Бе о град, 2011, стр. 53-54.

6) ОЕБС-КДИЉП, Ко нач ни из ве штај: Парламентарниипревременипредседничкиизбори
6.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 31. јул 2012.  Ин тер нет, , http://www.osce.org/sr/odi-
hr/elec ti ons/92600 15/12/2013

7) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/06, Изборноправо, чл. 52.
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пра ва ко ја гра ђа ни оства ру ју на из бо ри ма, као нпр. пра во да ко ри-
сте прав не ин стру мен те за за шти ту из бор ног пра ва, пра во гра ђа на 
да бу де објек тив но оба ве штен о из бор ним про гра ми ма кан ди да та 
за по сла ни ке и др.8) Иако пра во на упис у би рач ки спи сак (и са њим 
дру га срод на пра ва) ни су, у сми слу овог за ко на по себ но од ре ђе на 
као „из бор но пра во“, у те о ри ји се оно ипак под во ди под ње га а до 
2009. го ди не би ло је и са став ни део овог за ко на.9)

Ма те ри јал но-прав не га ран ци је ак тив ног и па сив ног би рач-
ког пра ва су на ре пу блич ком ни воу вла сти утвр ђе не За ко ном и из-
бо ру на род них по сла ни ка (у да љем тек сту: ЗИНП), За ко ном о из-
бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке (у да љем тек сту: ЗИ ПР), а од зна ча ја 
је и Упут ство за спро во ђе ње ЗИНП Ре пу блич ке из бор не ко ми си-
је.10) На ни воу АП Вој во ди на, из бор но пра во је бли же ре гу ли са но 
По кра јин ском скуп штин ском Од лу ком о из бо ру по сла ни ка у Скуп-
шти ну АП Вој во ди не (у да љем тек сту: ПСО ИП-АПВ) и Упут ством 
о спро во ђе њу ПСО ИП-АПВ По кра јин ске из бор не ко ми си је.11) Из-
бор но пра во за скуп шти не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве бли же је 
уре ђе но За ко ном о ло кал ним из бо ри ма (у да љем тек сту: ЗЛИ).12) 
Ма те ри јал но-прав не га ран ци је пра ва на упис у би рач ки спи сак (и 
дру гих срод них пра ва), ре гу ли са на су За ко ном о је дин стве ном би-
рач ком спи ску (у да љем тек сту: ЗоЈБС),13) а пра ва на оба ве ште ност 
у ЗИНП и ЗЛИ као и ПСО ИП-АПВ. Што се ти че ин сти ту ци о нал-
них га ран ци ја, управ но-про це сна за шти та би рач ког пра ва обез бе-
ђе на је кроз по себ не ор га не над ле жне за спро во ђе ње из бо ра (тзв. 

8) Упо ре ди: Мар ја на Пај ван чић, КоментарУстава Републике Србије, Kon rad Ade na u er 
Stif tung, Бе о град, 2009, стр. 70.

9) На по ме на: Све до до но ше ња За ко на о је дин стве ном би рач ком спи ску 2009. го ди не, За-
кон о из бо ру на род них по сла ни ка ре гу ли сао је и пи та ње упи са и во ђе ња би рач ког спи-
ска, али су ове од ред бе пре ста ле да ва же ње го вим до но ше њем.

10) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл 2, 5 и 9, 40-47, 52-87 и др; За кон о из бо ру пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, СлужбенигласникРС , бр. 111/07 и 104/09 – др. за кон Ре пу блич ка 
из бор на ко ми си ја,Упут ство за спро во ђе ње За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, Слу-
жбенигласник РС, бр. 27/08.

11) Упо ре ди: По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АП Вој-
во ди не, СлужбенилистАПВојводине, бр. 3/12 - пре чи шћен текст, чл. 2-6, чл. 23, чл. 87 
и др. По кра јин ска из бор на ко ми си ја, Од лу ка о по ве ра ва њу по сло ва оп штин ској, од но-
сно град ској из бор ној ко ми си ји за спро во ђе ње из бо ра за из бор по сла ни ка у Скуп шти ну 
Ауто ном не по кра ји ни Вој во ди не у 2008. го ди ни, 20 март 2008.

12) Упо ре ди: За кон о ло кал ним из бо ри ма, СлужбенигласникРС, бр. 129/07, 34/10 - од лу ка 
УС и 54/11, чл. 2-9.

13) Упо ре ди: За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску, СлужбенигласникРС, бр. 104/09 и 
99/11, чл. 1,. 4, 7, 12, 14, 21 и 23.
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из бор ну ад ми ни стра ци ју),14) а за тим и дру ге ор га не ко ји су од зна-
ча ја за управ но-про це сну за шти ту по је ди них из бор них пра ва, а то 
су Ми ни стар ство прав де и др жав не упра ве и Ре пу блич ка ра ди о ди-
фу зна аген ци ја. Управ но-суд ску за шти ту из бор ног пра ва обез бе ђу-
је Управ ни суд.15) 

3. УПРАВНО-ПРОЦЕСНА ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ 
ПРАВА У ТОКУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА

3.1.Општиосвртнауправно-процесну
заштитуизборногправа

Про це ду рал не га ран ци је за шти те из бор ног пра ва са др жа не 
су у од ред ба ма про це сног из бор ног пра ва, али ако по сма тра мо из-
бор но пра во у прет ход но по ме ну том ши рем сми слу, оне су са др жа-
не и у не ким дру гим за ко ни ма (нпр. ЗоЈБС). Су бјек ти про це сног 
из бор ног пра ва су: ор га ни за спро во ђе ње из бо ра, пред ла га чи кан-
ди да та/из бор них ли ста, са ми кан ди да ти и би ра чи, али се у ши рем 
сми слу, мо гу по ја ви ти и дру ги ор га ни јав не вла сти. На управ но-
про це сну за шти ту овог пра ва, суб си ди јар но се при ме њу ју ре ле-
вант не од ред бе по сто је ћих За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
(у да љем тек сту ЗУП) и За ко на о управ ним спо ро ви ма (у да љем 
тек сту: ЗУС).16) 

3.2.Управно-процесназаштитаактивног
ипасивногбирачкогправа

Ка да го во ри мо у за шти ти ак тив ног и па сив ног би рач ког пра-
ва зна чај но је ука за ти и на вре мен ске фа зе из бор ног по ступ ка. Из-
бор ни по сту пак има три „вре мен ске“ фа зе: (1) пре да на одр жа ва ња 
из бо ра; (2) дан гла са ња и (3) из бор не ак тив но сти на кон за тва ра-
ња из бор ног ме ста, до об ја вљи ва ња зва нич них ре зул та та гла са ња 
(из бор них ре зул та та). За све три вре мен ске фа зе из бор ног по ступ-
ка, ЗИНП пред ви ђа исти по сту пак управ но-про це сне за шти те ак-

14) Де јан Ми лен ко вић, „Ор га ни над ле жни за спро во ђе ње из бо ра – по јам и об ли ци из бор не 
ад ми ни стра ци је (упра ве) у Ср би ји“, у збор ни ку: Избориудомаћемистраномправу (ур. 
Оли вер Ни ко лић, Вла ди мир Ђу рић), Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 
180-207.

15) За кон о уре ђе њу су до ва, СлужбенигласникРС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др за-
кон, 78/11, др. за кон и 101 /11 и 101/13.

16) За кон о оп штем управ ном по сту ку, СлужбенилистСРЈ, бр. 33/97, 31/00; Службенигла-
сникРС, бр. 30/10; За кон о управ ним спо ро ви ма, СлужбенигласникРС, бр. 111/09.
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тив ног и па сив ног би рач ког пра ва.17) Ова кон ста та ци ја за вре ђу је 
па жњу, јер се по ста вља пи та ње да ли у све три вре мен ске фа зе, 
пред ви ђе на је дин стве на управ но-про це сна за шти та је сте ефи ка сан 
ме ха ни зам за шти те. 

ЗИНП кроз по себ но по гла вље, уре ђу је за шти ту из бор них 
пра ва ко ја су утвр ђе на овим За ко ном, тач ни је, ак тив ног и па сив ног 
би рач ког пра ва до че га мо же до ћи кр ше њем пра ви ла из бор ног по-
ступ ка, и са мо де ли мич но, јед ног од сег ме на та пра ва на оба ве ште-
ност. Од ред бе о за шти ти из бор ног пра ва из овог За ко на, при ме њу-
ју се и на из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ско ро иден ти чан (али 
не и исти) по сту пак за шти те ак тив ног и па сив ног би рач ког пра ва, 
утвр ђен је у ве зи са ПСО ИП-АПВ а у ве зи са ло кал ним - кроз ЗЛИ. 

У по гле ду управ но-прав не за шти те, ЗИНП утвр ђу је да сва-
ки би рач, кан ди дат за по сла ни ке и под но си лац из бор не ли сте има 
пра во на за шти ту из бор ног пра ва, по по ступ ку утвр ђе ном овим 
за ко ном. Сва ки би рач, кан ди дат и под но си лац из бор не ли сте има 
пра во да под не се при го вор РИК због по вре де из бор ног пра ва у то-
ку из бо ра или не пра вил но сти у по ступ ку пред ла га ња од но сно из-
бо ра. При го вор про тив од лу ке, рад ње или про пу шта ња би рач ког 
од бо ра под но се се РИК. При го во ри се под но се у ро ку од 24 ча со ва 
од ча са ка да је до не та од лу ка од но сно из вр ше на рад ња ко ју под-
но си лац при го во ра сма тра не пра вил ном, од но сно од ча са ка да је 
учи њен про пуст. РИК до но си ре ше ње у ро ку од 48 ча со ва од ча са 
при је ма при го во ра и до ста вља га под но си о цу при го во ра и свим 
под но си о ци ма из бор них ли ста. Ако РИК усво ји при го вор, по ни-
шти ће од лу ку или рад њу. Ако РИК по при го во ру не до не се ре ше ње 
у ро ку, сма тра ће се да је при го вор усво јен.18) 

У по гле ду управ но-суд ске за шти те, ЗИНП пред ви ђа да се 
про тив сва ког ре ше ња РИК до не тог по при го во ру мо же из ја ви ти 
жал ба Управ ном су ду пре ко РИК у ро ку од 48 ча со ва од при је ма ре-
ше ња. РИК је ду жна да у ро ку од 24 ча са од при је ма жал бе до ста ви 
Су ду при го вор и све по треб не спи се. Од лу ка по жал би до не ће се 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од при је ма жал бе. Од лу ка до не та у 
по ступ ку по жал би је прав но сна жна. Ако суд усво ји жал бу и по ни-
шти из бор ну рад њу, од но сно из бо ре, они ће се по но ви ти нај доц ни-

17) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл. 93-97.

18) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл. 95-96
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је за 10 да на.19) Исте од ред бе о управ но-прав ној и управ но-суд ској 
за шти ти при ме њу ју се и за из бор пред сед ни ка Ре пу бли ке20) ЗЛИ 
уре ђу је ско ро на исти на чин за шти ту из бор ног пра ва као што то 
чи ни и ЗИНП. Ипак, ма ње раз ли ке по сто је, што у не ким си ту а ци ја-
ма до во ди и до „за бу не“ при ли ком ко ри шће ња од ре ђе них прав них 
сред ста ва за за шти ту. ЗЛИ пре у зи ма исти кон цепт ко ји утвр ђу је 
ЗИНП. Је ди на раз ли ка је што ЗИНП из ри чи то пред ви ђа да се жал-
ба под но си пре ко РИК, (што ва жи и за по кра јин ске из бо ре ка да се 
она под но си пре ко ПИК/из бор не ко ми си је) а ЗЛИ ди рект но то не 
пред ви ђа.21)

ПСО ИП-АПВ пред ви ђе но је да сва ки би рач, кан ди дат, под-
но си лац пред ло га кан ди да та или под но си лац из бор не ли сте има ју 
пра во да под не су при го вор над ле жној из бор ној ко ми си ји због по-
вре де из бор ног пра ва или из бор ног по ступ ка. Сва ки члан би рач ког 
од бо ра мо же та ко ђе уло жи ти при го вор због по вре де из бор ног пра-
ва или из бор ног по ступ ка до ко је је до шло на би рач ком ме сту. Над-
ле жност за ре ша ва ње по при го во ру има ју ПИК за из бо ре по про-
пор ци о нал ном си сте му и из бор не ко ми си је из бор них је ди ни ца за 
из бо ре по ве ћин ском. ПСО ИП-АПВ у на став ку по ступ ка пре у зи ма 
иста ре ше ња ко ја су са др жа на у ЗИНП, осим у по гле ду до ста вља-
ња ре ше ња до не тог по при го во ру, јер ПСО ИП-АПВ пред ви ђа да 
се при го вор до ста вља са мо под но си о цу. Про тив ре ше ња над ле жне 
из бор не ко ми си је мо же се из ја ви ти жал ба над ле жном су ду. То је 
Управ ни суд, иако по кра јин ска Од лу ка то из ри чи то не на во ди, као 
ни рок у ко ме је Суд ду жан да ре ши управ ни спор.22) 

3.3.Управно-процесназаштитаправанаобавештеност
иправаправанауписубирачкисписакисроднихправа

Пра во би ра ча на оба ве ште ност ко ја об у хва та три прет ход но 
по ме ну та по ве за на пра ва, пре те жно углав ном не ужи ва управ но-
про це сну за шти ту. Што се ти че пра ва би ра ча да бу де оба ве штен 
од стра не ор га на над ле жног за спро во ђе ње из бо ра о свим чи ње-
ни ца ма ко је се од но се на њи хо ва из бор на пра ва и на чи ну за шти те 

19)  Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл. 97.

20) За кон о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, СлужбенигласникРС, бр. 111/07 и 104/09 – др. 
за кон, чл. 19.

21) Упо ре ди: За кон о ло кал ним из бо ри ма, СлужбенигласникРС, бр. 129/07, 34/10 - од лу ка 
УС и 54/11, чл. 51-55.

22) Упо ре ди: По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АП Вој-
во ди не, СлужбенилистАПВојводине, бр. 3/12 - пре чи шћен текст, чл. 82-86.
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тих пра ва, из бор ним за ко ни ма и по кра јин ском од лу ком ни је из ри-
чи то пред ви ђен на чин на ко ји ови ор га ни обез бе ђу ју оства ри ва-
ње овог пра ва, ни ти ка ко се оно шти ти и да ли уоп ште по сто ји 
мо гућ ност управ но-про це сна за шти те. По сред но, она би мо гла да 
по сто ји. Пра во би ра ча да бу де оба ве штен о из бор ним про гра ми ма 
под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та, тре ба ло би да бу де за шти-
ће но кроз рад и ак тив но сти Над зор ног од бо ра.23) Ме ђу тим, с об зи-
ром на за ко ном утвр ђе не над ле жно сти Од бо ра, ово пра во ни је ни 
под врг ну то управ но-про це сној за шти ти, што се од но си и на пра во 
под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та на јед на ку ме диј ску за сту-
пље ност.24) По сред но, од ре ђе не мо гућ но сти за управ но-про це сну 
за шти ту овог пра ва ипак по сто је, бар ка да је реч о елек трон ским 
ме ди ји ма. РРА, има оба ве зу да у вре ме из бор не кам па ње обез бе ди 
рав но мер но и бес плат но еми то ва ње про мо ци је по ли тич ких ко а ли-
ци ја и кан ди да та ко ји има ју при хва ће не ли сте.25) Са вет РРА, до нео 
је и Оп ште оба ве зу ју ће упут ство ко је се од но се на оба ве зе еми те ра 
у пред из бор ној кам па њи, а то ком из бо ра 2012. го ди не, Са вет је из-
ре као укуп но 54 ме ре еми те ри ма у ве зи са из бо ри ма.26)

ЗоЈБС уре ђу је по сту пак у ве зи са упи сом, бри са њем, из ме-
ном, до пу ном и ис прав ком у би рач ком спи ску. Сва ка про ме на у 
би рач ком спи ску мо ра се за сни ва ти на од го ва ра ју ћем ре ше њу.27) 
Ре ше ња до но си до за кљу че ња би рач ког спи ска оп штин ска/град-
ска упра ва, а од за кљу че ња би рач ког спи ска па све до 72 ча са пре 
да на из бо ра ми ни стар ство над ле жно за по сло ве упра ве. За шти та 
пра ва на упис у би рач ки спи сак и дру гих срод них пра ва обез бе ђе-
на је кроз управ но-про це сну за шти ту утвр ђе ну овим За ко ном кроз 
пра во на под но ше ње жал бе ми ни стар ству над ле жном за по сло ве 
упра ве. По за кљу че њу би рач ког спи ска, ре ше ње ко је до но си ми ни-

23) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл.100, ст. 1. тач. 1-3.

24) Упо ре ди: За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС, бр. 35/00, 57/03 
од лу ка УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон и 85/05 
- др. за кон, 36/11 и 104/09-др. за кон, чл.100, ст. 1. тач. 2.

25) Упо ре ди: За кон о ра ди о ди фу зи ји, СлужбенигласникРС, бр. 42/02, 97/04, 76/05-др за-
кон, 62/06, 85/06, 86/06-ис пр и 41/09. чл. 78. ст. 1. тач. 6.

26) Упо ре ди: РРА, Оп ште оба ве зу ју ће упут ство ра дио и те ле ви зиј ским ста ни ца ма (еми те ри-
ма) у пред из бор ној кам па њи за ло кал не, по кра јин ске и ре пу блич ке суп штин ске из бо ре, 
из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке и из бо ре за На ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на, 
СлужбенигласникРС, бр. 18/12; РРА: ЗавршиизвештајРРАонадзорупрограмаеми-
тератокомпредизборнекампањезапредседничке,републичке,покрајинскеилокалне
изборе2012године(14.03-20.05.2012.године), стр. 116.

27) За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску, СлужбенигласникРС, бр. 104/09 и 99/11, чл. 
4-8, чл. и др.
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стар ство је ко нач но. Про тив ре ше ња ко је је ми ни стар ство до не ло у 
пр вом сте пе ну или ко је је до не ло по жал би, мо же се под не ти ту жба 
Управ ном су ду у ро ку од 24 ча са а Суд по ту жби од лу чу је у ро ку од 
48 ча со ва.28) Од ред бе ЗоЈБС сход но се при ме њу ју на из бо ре у АП 
и ЈЛС.

4. ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАЦИ  
УПРАВНО-ПРОЦЕСНЕ ЗАШТИТЕ ИЗБОРНОГ 

ПРАВА У ТОКУ ТРАЈАЊА ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА

4.1.Активноипасивнобирачкоправо

Ка да је реч о ак тив ном и па сив ном би рач ком пра ву од мах 
уоча ва мо не ко ли ко про бле ма ко ја се од но се на њи хо ву управ но-
про це сну за шти ту ко ји се по ја вљу ју на из бо ри ма на раз ли чи тим 
ни во и ма у то ку из бор ног по ступ ка. Не ки од ових про бле ма про ис-
ти чу и из не до ста та ка оп штих про пи са ко јим се уре ђу је управ но-
про це сна за шти та (ЗУП и ЗУС-а).

Пр ви се од но си на прав ну при ро ду при го во ра, јер у за ви сно-
сти од пра ва ко је се при го во ром шти ти, за ви си и да ли при го вор 
има ка рак тер жал бе као прав ног сред ства у управ ном по ступ ку или 
не, па се по ста вља пи та ње да ли је, у слу ча је ви ма ка да при го вор 
не ма ка рак тер жал бе (нпр. ка да је реч о за шти ти пра ва на под но ше-
ње из бор не ли сте), ка да о при го во ру од лу чу је исти ор ган над ле жан 
за спро во ђе ње из бо ра ко ји је ре ше ње и до нео, он је сте де ло твор-
но прав но сред ство или би и без ње га, од мах тре ба ло при сту пи ти 
управ но-суд ској за шти ти пред Управ ним су дом. Ин те ре сант но је 
по ме ну ти да оп ште управ но-про це сно за ко но дав ство (ЗУП) не де-
фи ни ше шта је то при го вор као прав но сред ство (већ са мо жал бу). 
У Ре пу бли ци Хр ват ској, на при мер, пре ма но вом За ко ну о оп штем 
управ ном по ступ ку, про ме ње на је де фи ни ци ја прав ног сред ства. 
По ред жал бе и при го вор се сма тра ре дов ним прав ним сред ством, 
и он се мо же из ја ви ти про тив (управ не) рад ње, али не и про тив 
управ не од лу ке (од но сно управ ног ак та).29) У сва ком слу ча ју, хр-
ват ско од ре ђе ње при го во ра као прав ног сред ства, не кон ва ли ди ра 
са при го во ром као прав ним сред ством ка да је реч о за шти ти пра ва 
на под но ше ње из бор не ли сте/кан ди до ва ње, јер се он у Хр ват ској 

28) За кон о о је дин стве ном би рач ком спи ску, СлужбенигласникРС, бр. 104/09 и 99/11, чл. 
13.

29)  За кон о оп штем управ ном по ступ ку, НародненовинеРХ,бр. 47/09.чл. 122.
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мо же из ја ви ти ис кљу чи во по во дом рад ње, а не по во дом до не тог 
управ ног ак та, као што је то слу чај код овог пра ва у Ср би ји. 

Сле де ће, за раз ли ку од ЗИНП, ко ји пред ви ђа да се ре ше ње по 
при го во ру до ста вља и под но си о цу при го во ра и под но си о цу из бор-
не ли сте, ЗЛИ и ПСО ИП-АПВ, пред ви ђа ју да се од лу ка до ста вља 
са мо под но си о цу при го во ра. То су, чи ни се ло ша ре ше ња, јер се на 
овај на чин, у слу ча ју по зи тив не од лу ке за под но си о ца при го во ра 
бит но оте жа ва мо гућ ност тре ћој за ин те ре со ва ној стра ни да бла го-
вре ме но ре а гу је. Ме ђу тим, ка ко тре ћа за ин те ре со ва на стра на мо же 
би ти и сва ки би рач, по ста вља се пи та ње да ли и на ко ји на чин ре-
ше ње по при го во ру мо же уоп ште да бу де упу ће но свим би ра чи ма 
ка ко би и они мо гли да за шти те сво је пра во. 

Ро ко ви, ка ко за под но ше ње при го во ра та ко и за од лу чи ва-
ње о ње му су из у зет но крат ки. За то се оправ да но по ста вља пи та-
ње да ли се (на ро чи то ка да се при го во ри од но се на рад ње и ак те 
ор га на за спро во ђе ње из бо ра у то ку из бор ног да на и не по сред но 
на кон за вр шет ка гла са ња до об ја вљи ва ња) би рач ко пра во уоп ште 
мо же де ло твор но за шти ти ти. Сва ка ко да по ступ ци управ но-прав не 
и управ но-суд ске за шти те мо ра ју би ти бр зи и ефи ка сни, али „бр-
зи на“, мо же и да сме та, од но сно, бит но ума њи мо гућ ност за шти те 
са мог пра ва. 

У по ме ну тим вре мен ским фа за ма из бор ног по ступ ка, при-
го во ри се нај че шће под но се услед не пра вил но сти у ра ду би рач ког 
од бо ра (нпр. по во дом утвр ђе них ре зул та та, у ве зи са по пу ња ва њем 
за пи сни ка о ра ду би рач ког од бо ра) за тим, ва лид но сти до ку ме на та 
о иден ти те ту би ра ча, де ље ња про па ганд ног ма те ри ја ла на би рач-
ком ме сту и др. Си ту а ци је и раз ло зи услед ко јих се у овим вре мен-
ским фа за ма из бор ног по ступ ка мо же из ја ви ти при го вор су број ни, 
па услед то га и број при го во ра мо же да бу де ве ли ки. Уоби ча је но је 
на при мер, да се РИК-у на из бо ри ма за по сла ни ке из ја ви око 500-
600, па чак и 1000 при го во ра. Та ко ве ли ки број при го во ра пред-
ста вља огром но оп те ре ће ње за РИК, јер се ре ше ње по при го во ру 
РИК мо ра не са мо до не ти већ и до ста ви ти у ве о ма крат ком ро ку 
(48 ча со ва). Ова чи ње ни ца мо же има ти ди рект не им пли ка ци је ре-
пу блич ку из бор ну ад ми ни стра ци ју, јер отва ра пи та ње нео п ход но-
сти по сто ја ња ви ше а не јед не из бор не ко ми си је (па са мим тим и 
ви ше из бор них је ди ни це) на пар ла мен тар ним из бо ри ма. По сто је 
и за ни мљи ва ми шље ња да би про блем био пре ва зи ђен осни ва њем 
по себ ног Управ ног три бу на ла за ре ша ва ње о из бор ним при го во ри-
ма у окви ру РИК.30) 

30) О управ ним три бу на ли ма оп шир ни је у: Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа-одабранете-
ме, ФПН-Чи го ја штам па, Бе о град, 2013, стр. 183-190.
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Ве ли ки број при го во ра до во ди у пи та ње суп си ди јар ну при-
ме ну број них на че ла оп штег управ ног по ступ ка на шта је упо зо рио 
у свом Из ве шта ју о из бо ри ма 2012. го ди не и ОЕБС/КДИЉП. У Из-
ве шта ју се кон ста ту је да је РИК о свим при го во ри ма рас пра вљао и 
од лу чи вао на сед ни ца ма отво ре ним за јав ност, али да стран ка ма на 
ко је су се пред ме ти од но си ли ни је би ло омо гу ће но да из не су сво је 
ар гу мен те, што до во ди у пи та ње на че ло рас прав но сти у управ ном 
по ступ ку.31) 

У то ку да на из бо ра и не по сред но на кон за тва ра ња би рач ком 
ме ста, у прак си се по ка за ло и као ва жно пи та ње да ли РИК (и дру ге 
из бор не ко ми си је) мо гу у си ту а ци ји фла грант них кр ше ња из бор-
не про це ду ре на по је ди ним би рач ким ме сти ма по ни шти ти гла са ња 
без по сто ја ња фор мал ног при го во ра. Ово пи та ње за са да је ре ше но 
усва ја њем кон тра верз ног прав ног схва та ња не ка да шњег Управ ног 
оде ље ња ВСС по ко ме РИК ни је овла шће на да без при го во ра, по 
слу жбе ној ду жно сти, по ни шта ва из бо ре на по је ди ном би рач ком 
ме сту.32) Са дру ге стра не, по сто је оправ да ни зах те ви да се за шти ти 
пра во оних гла са ча ко ји су гла са ли и ко ји су ис ко ри сти ли сво је пра-
во, у си ту а ци ји ка да се нпр. њи хо ви гла со ви пре тва ра ју у тзв. бе ле 
ли сти ће упр кос ја сно из ра же ној во љи тих би ра ча. У та квим си ту-
а ци ја ма РИК не мо же ни шта осим да про гла си ста ти стич ку ну лу 
што ни је од го ва ра ју ће ре ше ње с об зи ром на то да су не ки гра ђа ни 
иза шли на из бо ре, гла са ли, а ре зул тат све га то га је ни шта. 

Сле де ћа ди ле ма про ис ти че из тер ми на жал ба, ко ји се ко ри-
сти у по ме ну тим за ко ни ма као и по кра јин ској скуп штин ској Од-
лу ци, и озна ча ва прав но сред ство за по кре та ње управ но-суд ске за-
шти те из бор ног пра ва пред Управ ним су дом. Оно што је крај ње 
не у о би ча је но ка да је реч о управ но-суд ској за шти ти уоп ште, је да 
се управ ни спор по кре ће жал бом. Пре ма ЗУС-у управ ни спор се 
по кре ће ту жбом, а не жал бом. Тер мин жал ба ко ри сти се као основ 
са по кре та ње ин стан ци о не кон тро ле у управ ном по ступ ку. Ово ре-
ше ње мо же да по кре не и да ље те о риј ске рас пра ве, нпр. при ро ди 
по ступ ка пред Управ ним су дом у из бор ним спо ро ви ма.

Про блем ле жи и у чи ње ни ци да чак и ма ле „ва ри ја ци је“ у ве-
зи са за шти том из бор ног пра ва на раз ли чи тим ни во и ма, иза зи ва ју 
по сле ди це у прак си спро во ђе ња из бо ра. ЗЛИ из ри чи то не пред ви ђа 
да се жал ба ко јом се по кре ће управ ни спор под но си пре ко из бор не 
ко ми си је, те се на из бо ри ма из 2012. го ди не, де ша ва ло да Управ ни 
суд од ба цу је жал бе ко је су из ја вље не пре ко из бор не ко ми си је из-

31) ОЕБС-КДИЉП, Ко нач ни из ве штај: Парламентарниипревременипредседничкиизбори
6.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 31. јул 2012, стр. 17.

32) Управ но оде ље ње Вр хов ног су да Ср би је, Прав но схва та ње од утвр ђе но на сед ни ци од 
29. ја ну а ра 2007. го ди не.
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бор не је ди ни це, јер су оне мо ра ле да бу ду под не те ди рект но Су ду, 
а пре да те су очи глед но не на дле жном ор га ну.

Као што се мо же за па зи ти, по ме ну тим за ко ни ма (по кра јин-
ском Од лу ком), пред ви ђе но је по сто ја ње по себ ног управ ног спо ра 
у ве зи са за шти том из бор ног пра ва, на ко је се од ред бе ЗУС при ме-
њу ју суп си ди јар но. Ме ђу тим, услед крат ких ро ко ва по ста вља се и 
пи та ње мо гу ће при ме на по је ди них од ре да ба ЗУС-а (нпр. оства ри-
ва ња на че ла рас прав но сти, јав но сти и дру гих). На ово се од но си и 
још јед на при мед ба ОЕБС- КДИЉП -а, а то је да је Управ ни суд ре-
ша вао управ ни спор у по ступ ку по жал ба ма на сед ни ца ма за тво ре-
ним за јав ност, те да на тај на чин, Управ ни суд ни је обез бе дио по-
треб ну тран спа рент ност. Ина че ЗУС пред ви ђа да је рас пра ва јав на, 
а ве ће су да мо же ис кљу чи ти јав ност са мо ка да је то за ко ном утвр-
ђе но. Чи ни се да је ов де ве ћи про блем од од су ства оп ште јав но сти 
од су ство рас прав но сти, од но сно стра нач ке јав но сти. У скла ду са 
од ред бом ЗУС-а у управ ном спо ру суд ре ша ва на осно ву утвр ђе-
них чи ње ни ца на одр жа ној усме ној јав ној рас пра ви, а без рас пра ве 
са мо из раз ло га утвр ђе них овим за ко ном.33) Суп си ди јар ном при ме-
ном ЗУС-а, код из бор них спо ро ва мо ра ла се во ди ти рас пра ва, што 
ни је био слу чај.

И код управ но-суд ске за шти те ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва, на ро чи то у да ну одр жа ва ња из бо ра и од за тва ра ња би рач ких 
ме ста до об ја вљи ва ња ре зул та та, до ла зи до сво је вр сног „за тр па ва-
ња“ Управ ног су да жал ба ма, а тај про блем је по себ но ве ли ки ка да 
се из бо ри одр жа ва ју исто вре ме но за ви ше ни воа вла сти. Та ко се 
отва ра и пи та ње са да шњег устрој ства Управ ног су да. 

У ве зи са управ но-суд ском за шти том из бор ног пра ва у АП 
Вој во ди на про блем је основ за за сни ва ње над ле жно сти Управ ног 
су да у овим пред ме ти ма. Иако је Управ ни суд при хва тио над ле-
жност за по сту па ње у овим по ступ ци ма на из бо ри ма 2012. и до-
пун ским из бо ри ма 2013. го ди не тре ба на гла си ти да у скла ду са 
За ко ном о уре ђе њу су до ва.34) Управ ни суд су ди у управ ним спо-
ро ви ма и вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. Ме ђу тим, по-
кра јин ска Од лу ка је ни жи прав ни акт од за ко на, те она не мо же ни 
да „уста но ви“ над ле жност Управ ног су да да су ди у управ ним спо-
ро ви ма у АПВ у ве зи са по вре дом из бор ног пра ва. Суд као основ 
за по сту па ње у овим пред ме ти ма мо же ко ри сти ти са мо ди рект ну 
од ред бу Уста ва.35) 

33) Упо ре ди: За кон о управ ним спо ро ви ма, СлужбенигласникРС,бр. 111/09, чл. 33. и 35.

34) Упо ре ди: За кон о уре ђе њу су до ва, СлужбенигласникРС, 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - 
др. за кон, 78/11 - др. за кон, 101/11, 101/13, чл. 29.

35)  Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/06, чл. 198.
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4.2.Правонаобавештеност,правонаупис
убирачкисписакидругасроднаправа

У ве зи са управ но-про це сном за шти та пра ва на оба ве ште-
ност, ка да је реч о пра ву би ра ча да бу де оба ве штен од стра не ор-
га на над ле жног за спро во ђе ње из бо ра о свим чи ње ни ца ма ко је се 
од но се на њи хо ва из бор на пра ва и на чи ну за шти те тих пра ва због 
про пу ста од ре ђе не из бор не ко ми си је у ве зи са оба ве шта ва њем хи-
по те тич ки би се мо гао из ја ви ти при го вор (ко ји не би имао ка рак-
тер жал бе у управ ном по ступ ку), а на кон до но ше ња ре ше ња по 
при го во ру од стра не исте из бор не ко ми си је (ко ја је пра во и пре-
кр ши ла), мо гао би се жал бом по кре ну ти управ ни спор као и код 
кр ше ња ак тив ног и па сив ног би рач ког пра ва. Пра во би ра ча да бу де 
оба ве штен о из бор ним про гра ми ма под но си ла ца из бор них ли ста/
кан ди да та, као и пра во под но си ла ца из бор них ли ста/кан ди да та на 
јед на ку ме диј ску за сту пље ност, су су штин ски не за шти ће на и де-
кла ра тив на, и не под ле же управ но-про це сној за шти ти. То до ка зу је 
и став ра ни јег Вр хов ног су да из 2004. го ди не, ко јим је пред ви ђе-
но да при го вор на не пра вил ност у по сту па њу сред ста ва јав ног ин-
фор ми са ња у то ку из бор ног по ступ ка не спа да у при го во ре ко ји 
се од но се на за шти ту из бор ног пра ва, утвр ђе не ЗИНП. Вр хов ни 
суд је за у зео ста но ви ште да РИК ни је над ле жна за по сту па ње по 
при го во ри ма под не тим због не пра вил но сти у по сту па њу сред ста-
ва јав ног ин фор ми са ња, јер о њи ма од лу чу је Над зор ни од бор (ко ји 
је до са да био обра зо ван са мо на из бо ри ма 2000. го ди не).36) У по-
гле ду за шти те овог пра ва од стра не РРА, ОЕБС/КДИЉП из нео је 
чи тав низ при мед би. У Из ве шта ју ОЕБС/КДИЉП је кон ста то ва но 
да до но ше ње од лу ка по при го во ри ма од стра не РРА у ве зи са овим 
пра вом ни је би ло до вољ но тран спа рент но за ши ру јав ност, чи ме 
је би ла на ру ше на по тен ци јал но по зи тив на уло га ко ју је РРА мо гла 
да од и гра у ре ша ва ње при го во ра ко ји су се од но си ли на еми те ре.37) 

У ве зи са управ но-про це сном за шти том пра ва на упис у би-
рач ки спи сак (и дру гих срод них пра ва), крат ки ро ко ви за из ја вљи-
ва ње жал бе и до но ше ње ре ше ња као и из ја вљи ва ње ту жбе ко јим 
се по кре ће управ ни спор и до но ше ње пре су де од стра не Управ ног 
су да та ко ђе до во де у пи та ње да ли се мо гу суп си ди јар но при ме ни-

36) Вр хов ни суд Ср би је Одлука,Уж.Бр.44/04 од 26. ма ја 2004. го ди не. Из вод из ове Од лу ке 
се мо же на ћи у: Вељ ко Ода ло вић, Та ма ра Стој че вић, Ми о драг Шу пут, Прав на схва та ња 
и из во ди из пре су да Вр хов ног су дас Ср би је (Из бо ри за на род не по сла ни ке, Из бо ри за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 94-95.

37) ОЕБС-КДИЉП, Ко нач ни из ве штај: Парламентарниипревременипредседничкиизбори
6.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 31. јул 2012, стр. 15: „Иако су од лу ке РРА по при-
го во ри ма би ле до ступ не на Ин тер нет стра ни ци Аген ци је, РРА ни је об ја вљи ва ла це ло-
ку пан са др жај од лу ка. То је у су прот но сти са ста вом 8.15 Из ве шта ја СЕ Ин ди ка то ри за 
ме ди је у де мо кра ти ји... .“
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ти све од ред бе ЗУП и ЗУС, као и код ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва.

5. ДИЛЕМА - ПРОМЕНА ИЛИ СТАТУС КВО? 

На кра ју, по ста вља се и пи та ње да ли су ова кве ана ли зе и 
рас пра ве уоп ште по треб не? Од 2000. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји 
одр жа ва ју се фер и по ште ни из бо ри, ми шље ње је струч не јав но-
сти, др жав них ор га на, не вла ди них и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 
Си стем је „ухо дан“, као и управ но-суд ска за шти та у то ку тра ја-
ња из бор ног по ступ ка. Број при го во ра чи јим се из ја вљи ва њем от-
по чи ње по сту пак управ но-про це сне за шти те из бор ног пра ва ни је 
пре ве ли ки, а од лу ке по при го во ри ма и пре су де не ути чу на про-
ме ну из бор не во ље гра ђа на. Ни са ми би ра чи ни су баш пре ви ше 
оба ве ште ни о свим аспек ти ма са др жи не из бор ног пра ва, па че сто 
и не зна ју да је оно и би ло по вре ђе но. С дру ге стра не, из бор но 
пра во је основ но људ ско пра во и уга о ни ка мен де мо кра ти је. Сва ка 
др жа ва ко ја има де мо крат ска стре мље ња мо ра во ди ти ра чу на да 
ли је из бор но пра во аде кват но за шти ће но и то не са мо кроз управ-
но-суд ску већ и дру ге об ли ке за шти те то ком це ло куп ног из бор ног 
про це са. За то је очи глед но да би јед на све о бу хват на ана ли за от-
кри ла и број не дру ге про пу сте у за шти ти из бор ног пра ва и пред 
дру гим ор га ни ма пред ко јим се оно шти ти у дру гим „вре мен ским 
фа за ма“ из бор ног про це са. Ова „ужа“ ана ли за отво ри ла је број на 
пи та ња ко ја би у на ред ном пе ри о ду тре ба ло озбиљ но раз мо три ти. 
На ве шће мо са мо не ке:

1) нео п ход но је усва ја ње но вог за кон ског окви ра управ но-
про це сне за шти те из бор ног пра ва на свим ни во и ма ко јим би по-
себ но пре ци зно би ли ре гу ли са ни по ступ ци ко ји се во де по во дом 
за шти те из бор ног пра ва а на ро чи то на чин и ро ко ви за по кре та ње 
и ре ша ва ње из бор них спо ро ва уз по што ва ња на че ла рас прав но сти 
и јав но сти;

2) тре ба раз мо три ти мо гућ ност да се из бо ри за раз ли чи те 
ни вое вла сти не одр жа ва ју исто вре ме но, услед пре оп те ре ће но сти 
ме ха ни за ма за ре ша ва ње из бор них спо ро ва код њи хо вог исто вре-
ме ног одр жа ва ња, чи ме је угро же на и за шти та пра ва;

3) по треб но је хар мо ни зо ва ти по ступ ке пред над ле жним из-
бор ним ко ми си ја ма и пред Управ ним су дом, уна пре ди ти по сто је ћу 
ре гу ла тив не и де фи ни са ти прав ну при ро ду тих по сту па ка;

4) нео п ход но је оне мо гу ћи ти по ни шта ва ње из бо ра због бе-
сми сле них и не ва жних раз ло га ко ји не ути чу ди рект но на би рач ку 
во љу гра ђа на;
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5) тре ба раз мо три ти пи та ње пра ва на при ступ Управ ном су ду 
као и мо гућ ност уво ђе ња дво сте пе ног управ ног суд ства у Ре пу бли-
ци Ср би ји, по што се по сто ја ње јед ног су да за те ри то ри ју Ср би је 
ко ји се ба ви управ ним спо ро ви ма, а по го то ву из бор ним управ ним 
спо ро ви ма чи ни не а де кват ним.

Већ са мо отва ра ње ових пи та ња у ши рој јав но сти, био би 
пр ви озбиљ ни ко рак у прав цу зна чај не ре фор ме си сте ма ре ша ва ња 
из бор них спо ро ва.
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Dejan Milenkovic

CERTAIN PROBLEMS OF THE ADMINISTRATIVE 
DISPUTE RESOLUTION SYSTEM DURING AN 

ELECTION PERIOD IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Re su me

The aim of this analysis is to de ter mi ne whet her the Re pu blic of 
Ser bia has ap pro pri a te ad mi ni stra ti ve mec ha nisms for re sol ving dis pu-
tes re la ted to the elec to ral right, and in con nec tion the re of, to pro vi de 
spe ci fic re com men da ti ons for im pro ving the pro tec tion of the right, if 
ne ces sary.

The Analysis re fers to the elec tion dis pu te re so lu tion system du-
ring the elec tion pe riod which in clu des va ri o us ac ti vi ti es, such as elec-
to ral ac ti vi ti es and ac ti vi ti es be fo re the elec tion day, pol ling day ac ti vi-
ti es and ac ti vi ti es af ter the clo su re of pol ling sta ti ons, or mo re pre ci sely, 
du ring de ter mi na tion/co un ting and an no un ce ment of elec tion re sults.

The analysis shows that the Ad mi ni stra ti ve Dis pu te Re so lu tion 
System in Ser bia has nu me ro us de fi ci en ci es. Ba sed on the analysis, the 
fol lo wing sho uld be con si de red in the fu tu re:
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1) Adopt a new le gal fra me work that wo uld apply to elec ti ons at 
all le vels of go vern ment and re gu la te par ti cu larly ac cu ra tely the pro-
ce du res for the pro tec tion of elec to ral rights - forms and de a dli nes for 
ini ti a ting pro ce du res, de a dli nes for sol ving ca ses, ob ser van ce of adver-
sa rial prin ci ple and en su ring the pu bli city of pro ce du res, etc.

2) Con si der pro po sals not to hold elec ti ons at dif fe rent le vels of 
go vern ment at the sa me ti me, not be ca u se of po li ti cal im pli ca tion, bud 
to avoid ex ces si ve over lo a ding of the mec ha nism for elec to ral dis pu te 
re so lu tion in ca ses of con cur rent elec tion for dif fe rent le vels of go vern-
ment;

3) Har mo ni se ad mi ni stra ti ve pro ce du res con du ced be fo re the 
com pe tent elec to ral com mis si ons and the Ad mi ni stra ti ve Co urt, im pro-
ve the exi sting le gi sla tion and furt her de fi ne the pre ci se le gal na tu re of 
the se pro ce du res;

4) Not to al low the an nul ment of elec ti ons for me a nin gless and 
ir re le vant re a sons (such as the use of mo bi le pho nes at pol ling sta ti ons, 
so me po sters that ha ve re ma i ned wit hin 50 me ters of the pol ling sta tion 
etc);

5) Con si der the is sue of the right of ac cess to the Ad mi ni stra ti ve 
Co urt and con si der in tro du cing a two-ti er ad mi ni stra ti ve ju di ci ary in 
Ser bia, be ca u se it se ems ina de qu a te to ha ve only one co urt in the en ti re 
ter ri tory of Ser bia, which de als with ad mi ni stra ti ve dis pu tes, in par ti cu-
lar elec to ral dis pu tes.
Key words: elec tion, elec to ral rights, elec tion pe riod, elec tion ad mi ni stra tion, 

Ad mi ni stra ti ve Dis pu te Re so lu tion system, ad mi ni stra ti ve le gal 
pro tec tion, Ad mi ni stra ti ve Co urt 

* Овај рад је примљен 23. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ЛИБЕРОВ КОД – ВЕК И ПО ЈЕДНЕ 
ВЕЛИКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ

Са же так
У апри лу 2013. го ди не на вр ши ло се 150 го ди на од до но ше-

ња јед ног од нај зна чај ни јих до ку ме на та у исто ри ји раз во ја пра ва 
ору жа них су ко ба – Ли бе ро вог ко да. Пи сан за по тре бе Аме рич ке 
ар ми је то ком Аме рич ког гра ђан ског ра та, са на ме ром да на јед ном 
ме сту пре глед но и ра зу мљи во си сте ма ти зу је за ко не и оби ча је ра та, 
Ли бе ров код је пре ва зи шао по чет ну за ми сао сво јих тво ра ца. Од 
свог на стан ка, па до да на шњих да на, Ли бе ров код слу жи као не за-
о би ла зна ста ни ца у ис тра жи ва њу раз во ја пра ви ла пра ва ору жа них 
су ко ба, а не ка ре ше ња ко ја су у ње му по ну ђе на и да нас оди шу све-
жи ном и мо дер но шћу.

У овом ра ду аутор је, слу же ћи се пр вен стве но ана ли зом са-
др жа ја до ступ них до ку ме на та, по ку шао да у нај кра ћим цр та ма 
осве тли раз ло ге на стан ка Ко да, као и сва ква ли тет на и она ма ње 
ква ли тет на ре ше ња ко ја је овај до ку мент по ну дио. У за кључ ним 
раз ма тра њи ма аутор је по ну дио од го вор на пи та ње да ли је и у ко јој 
ме ри Ли бе ров код ус пео да по ми ри зах те ве вој не по тре бе са зах те-
ви ма чо веч но сти, као и ко ли ки је ствар ни ути цај Ли бе ро вог ко да на 
раз вој пра ви ла пра ва ору жа них су ко ба.
Кључ не ре чи: Ли бе ров код, за ко ни и оби ча ји ра та, Френ сис Ли бер, вој на 

по тре ба, ху ма ност

За на у ку ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва ору жа них су-
ко ба, 2013. го ди на је го ди на ве ли ког ју би ле ја, об зи ром да је пре 
150 го ди на у Же не ви осно ван Ко ми тет пе то ри це, ор га ни за ци ја да-
нас по зна та под име ном Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста, ко-
ја пред ста вља јед ног од нај зна чај ни јих су бје ка та у про гре сив ном 
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раз во ју по ме ну те прав не ди сци пли не, по го то во у пе ри о ду на кон 
Дру гог свет ског ра та. Исто вре ме но, не ка ко нео па же но про ла зи чи-
ње ни ца да се 2013. го ди не на вр ша ва и 150 го ди на пи о нир ске ко-
ди фи ка ци је пра ви ла рат ног пра ва. За вре ме Гра ђан ског ра та у Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, пра ви ла ра то ва ња су по пр ви пут 
ко ди фи ко ва на на је дан све о бу хва тан на чин у до ку мен ту под на зи-
вом GeneralOrdersNo.100.(WarDepartment,AdjutantGeneral’sOf-
fice,Washington,april24,1863) – InstructionsfortheGovernmentof
ArmiesoftheUnitedStatesintheField, ши ре по зна том по свом идеј-
ном твор цу као Ли бе ров код. Овај до ку мент већ век ипо пред ста-
вља не за о би ла зну ли те ра ту ру број ним ис тра жи ва чи ма ко ји се ба ве 
из у ча ва њем прав них пра ви ла при ме њи вих у ору жа ним су ко би ма и 
си ту а ци ја ма ко је су ди рект на по сле ди ца ору жа них су ко ба. Та ко ђе, 
при ме тан је и ње гов ути цај на не ке ка сни је ко ди фи ка ци је, а од ре-
ђе ни пој мо ви де фи ни са ни Ли бе ро вим ко дом ни до да на шњих да на 
ни су до би ли бо љу, пот пу ни ју и ја сни ју де фи ни ци ју.

Иако пр вен стве но по све ћен ко ди фи ка ци ји пра ви ла ра то-
ва ња, Ли бе ров код са др жи, за сво је вре ме, ре спек та би лан кор пус 
ху ма ни тар но-прав них пра ви ла, на рав но, при ла го ђе них схва та њи-
ма ху ма но сти у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка. Пред ста вља-
њу основ них еле ме на та овог исто риј ског до ку мен та, не ве ли ког по 
оби му а ве ли ког по зна ча ју, по све ће не су сле де ће стра ни це.

1. НАСТАНАК ЛИБЕРОВОГ КОДА

Од са мих по че та ка, оспо ра ван1) и хва љен2) са раз ли чи тих 
стра на, Ли бе ров код је ре зул тат ствар не исто риј ске по тре бе, а на-

1) Нај по зна ти је оспо ра ва ње вред но сти Ли бе ро вог ко да дао је у ју ну 1863. рат ни се кре-
тар Кон фе де ра ци је Џејмс Се дон (Ja mes Sed don), опи су ју ћи Ли бе ров код као ``кон фу-
зну, не си сте ма ти зо ва ну и не ди скри ми на тор ну компилацију`` са ста вље ну са на ме ром да 
оправ да ’’…ужа сна де ла и на си ље ко је су по чи ни ли вој ни ци Сје ди ње них др жа ва и ко ја 
су шо ки ра ла мо рал на осе ћа ња ци ви ли зо ва них на ро да.`` Вид. Bur nus M. Car na han, ’’LIN-
COLN,LI E BER AND THE LAWS OF WAR:THE ORI GINS AND LI MITS’’ TheAmerican
journalofinternationallaw, Was hing ton, DC,Vol.92,No 2, 1998, стр. 217

2) Нај по зна ти ју по хва лу Ли бе ро вом ко ду упу тио је Ели ху Рут (ElihuRoot) 1913. го ди не, 
кон ста та ци јом да је Ли бе ров код ’’…био прак тич но пред ста вља ње оно га што пра во и 
оби ча ји ра та је су, а не тех нич ка ди ску си ја о оно ме шта пи сци ми сле да он тре ба да бу де, 
и у свим сво јим де ло ви ма се мо же раз у ме ти као ин стинк ти ван из бор нај бо љих и нај чо-
веч ни јих прак си и као ода ност кон тро ли мо ра ла до гра ни це ко ју до пу шта ужа сни по сао 
на ко ји пра ви ла тре ба да се при ме не.’’ Вид. Те о дор Ме рон, Међународноправочовечно-
стипотичеиздавнина, Са ми здат Б92, Бе о град, 2004. стр, 136. 

 И број ни европ ски пи сци су има ли ви со ко ми шље ње о до ме ти ма Ли бе ро вог ко да, као на 
при мер Јо хан Блун чи (JohannK.Bluntschli), Едвард Ла бо леј (EdvardLaboulaye), пред се-
да ва ју ћи Бри сел ске кон фе рен ци је 1874. го ди не Ба рон Џо ми ни (BaronJomini), па и сам 
Фре де рик де Мар тенс (Frederic deMartens). Вид. Ric hard Sh. Har ti gan, Militaty rules,
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стао је пре све га за хва љу ју ћи јед ном чо ве ку – про фе со ру Френ-
си су Ли бе ру (FrancoisLieber,1800 – 1872). Исто риј ске окол но сти 
ко је су на мет ну ле по тре бу ко ди фи ка ци је рат них пра ви ла у вој сци 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ве за не су пре све га за аме рич-
ки гра ђан ски рат. То ком ра та аме рич ка вој ска је по ра сла од бро ја 
13.000 про фе си о на ла ца на број од ско ро ми ли он љу ди. Мно го стру-
ко уве ћа ње број ног ста ња вој ске то ком гра ђан ског ра та до не ло је 
са со бом број не про бле ме ко је је тре ба ло ре ша ва ти у хо ду. Је дан од 
про бле ма је био ве зан и за прав не аспек те во ђе ња бор бе. Хи ља де 
офи ци ра – до бро во ља ца су о ча ва ли су се са, за њих до та да не по-
зна тим про бле ми ма по пут по сту па ња пре ма рат ним за ро бље ни ци-
ма или по сту па ња пре ма пот чи ње ним вој ни ци ма ко ји су се не ху ма-
но од но си ли пре ма за ро бље ни ци ма или ци вил ном ста нов ни штву. 
Оби чај на прав на пра ви ла при ме њи ва у ова квим си ту а ци ја ма би ла 
су не до вољ но по зна та чак и оним офи ци ри ма ко ји су би ли прав-
ни ци у ци вил ном жи во ту, а они офи ци ри ко ји ни су би ли прав ни ци 
мо гли су да се у сво јим по ступ ци ма осла ња ју пре те жно на сво ја 
мо рал на уве ре ња. Осла ња ти се у ру ко во ђе њу вој ском на офи ци ре 
ко ји не ма ју прет ход на вој нич ка зна ња и ис ку ства, а при том не ма ти 
аде кват не пра вом по ста вље не гра ни це њи хо ве ак ци је, опа сно је и 
у ми ру. У гра ђан ском ра ту, ова кво по сту па ње во ди ло би у прав цу 
по твр де Ци це ро но ве ми сли да је ``све јад но у гра ђан ским ра то ви-
ма, али ни шта ни је јад ни је не го са ма без об зир на по бе да.``3) На ста-
ле си ту а ци је би ли су све сни и по је ди ни ви со ки офи ци ри аме рич ке 
вој ске. Је дан од њих, ге не рал Хен ри Ха лек (HenryWagerHalleck), 
на чел ник шта ба здру же не ко ман де сна га Уни је, прав ник по обра-
зо ва њу и аутор књи ге InternationalLaw,orRulesRegulatingInterco-
urseofStatesinPeaceandWar(1861), имао је при ли ку да се срет не 
са Френ си сом Ли бе ром у фе бру а ру 1862. го ди не, то ком Ли бе ро ве 
по се те кам пу вој них ра ње ни ка у Форт До нел со ну.4) У то вре ме Ли-
бер је био про фе сор по ли тич ких на у ка и ме ђу на род ног, оби чај ног 
и гра ђан ског пра ва на Уни вер зи те ту Ко лум би ја, и чо век са ду го-
го ди шњим вој нич ким ис ку ством, с об зи ром да је у мла до сти био 
уче сник Грч ког ра та за не за ви сност. Та ко ђе, аме рич ки гра ђан ски 

RegulationsandtheCodeofWar,Tran sac tion Pu blis hers, New Brun swick and Lon don, 2011, 
стр. 22. 

3) МудростиантичкеГрчкеистарогРима, Лен то, Бе о град, 2003, стр. 182

4) Ха ле ков и Ли бе ров су срет ни је био слу ча јан. Ха лек је ду же вре ме на пра тио пу тем New 
York Ti me sa Ли бе ро ву се ри ју пре да ва ња на Ко ле џу Ко лум би ја, под на зи вом ’’Tventy–
Se ven De fi ni ti ons and Ele men tary Po si ti ons Con cer ning the Laws and Usa ges of War’’ и 
за кљу чио је да је Ли бер осо ба ко ја би мо гла прав но уоб ли чи ти до ку мент о за ко ни ма и 
оби ча ји ма ра та, ко ји би се ко ри стио у аме рич кој вој сци. Вид. Ric hard Sh.Har ti gan, Lie-
ber’sCodeandtheLawofWar,Chi ca go, Pre ce dent, 1983. стр.13
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рат је по де лио Ли бе ро ву по ро ди цу, ње го ва два си на су би ли бор-
ци се вер њач ке ар ми је, а тре ћи син му је по ги нуо као при пад ник 
ју жњач ке вој ске. Убр зо по сле овог су сре та, Ха лек је у јед ном пи-
сму, по чет ком ав гу ста 1862. го ди не за мо лио Ли бе ра да по ку ша да 
у фор ми јед не ``мале књи ге рат ног права``5) из не се јав но сти сво је 
ми шље ње о јед ном од нај о збиљ ни јих пи та ња во ђе ња ра та: иден ти-
фи ка ци ји и прав ном по ло жа ју ге ри ла ца. Ли бе ров од го вор је усле-
дио на кон не ко ли ко да на у фор ми јед ног пам фле та од два де се так 
гу сто ку ца них стра ни ца, под на зи вом Guerilla partiesConsidered
withReferencetotheLawsandUsagesofWar. Ути цај овог пам фле та 
био је из у зе тан. Ге не рал Ха лек је на ре дио да се од штам па и по де ли 
у 5000 при ме ра ка, а зна ча јан број ко пи ја до спео је и у ру ке ју жњач-
ке вој ске, чи ме је овај до ку мент из вр шио ути цај на ујед на ча ва ње 
по сту па ња код обе су прот ста вље не стра не,6) али је ујед но и до при-
нео да љем скре та њу по зор но сти на Ли бе ра као мо гу ћег ко ди фи ка-
то ра За ко на и оби ча ја ра та.

У но вем бру 1862. Ли е бер се обра тио Ха ле ку и из нео му 
иде ју да је по треб но из ра ди ти је дан де таљ ни ји збор ник За ко на и 
оби ча ја ра та.7) Ова ини ци ја ти ва је при хва ће на и убр зо је фор ми-
ран је дан ко ми тет за ду жен да ко ди фи ку је За ко не и оби ча је ра та 
за по тре бе аме рич ке вој ске. На че лу ко ми те та је био ге не рал Итан 
Ален Хич кок (EthanAllenHitchcock), ле ген дар ни ко ман дант Се ми-
но ла и Мек сич ког ра та и екс перт за вој ну ад ми ни стра ци ју. Оста ли 
чла но ви, из у зев Ли бе ра, та ко ђе су би ли ви со ко ран ги ра ни офи ци ри 
аме рич ке вој ске: дво ји ца прав ни ка, ге не рал ма јор Џорџ Ка два ла-
дер (GeorgeCadvalader) и бри гад ни ге не рал Џ.Х. Мар тин дејл (J.H.
Martindale), и као пе ти члан ин струк тор са Вест По ин та, ге не рал 
ма јор Џорџ Харт суф (George L.Hartsuff).8) Без об зи ра на ова кав 
са став ко ми те та, пре те жан део ко ди фи ка ци је За ко на и оби ча ја ра та 
оба вио је Ли бер, док су оста ли чла но ви ко ми те та углав ном би ли 
усме ре ни на ре ви зи ју вој них за ко на и на пра ви ли су са мо ма ле про-

5) Вид. Ste ve Shep pard,’’Gu er ril la Par ti es, The Li e ber Co de, and the Law of War’’ in Fran co-
is Li e ber, InstructionsfortheGovernmentofArmiesoftheUnitedStatesintheField(with)
GuerillaPartiesConsideredwithReference to theLawsandUsagesofWar,The Law bo ok 
Ex chan ge, New Jer sey, 2011, стр. 5

6) Doty R. Grant, ’’The Uni ted Sta tes and the De ve lop ment of the Laws of Land War fa re’’, Mi-
litaryLawReview, The Jud ge Advo ca te Ge ne ral`s School, Char lo te svil le,Vir gi nia, USA, No. 
156, 1998, стр. 224. и да ље

7) Овом иде јом Ли бер је ве ро ват но био оку пи ран ду же вре ме, су де ћи пре ма ње го вим ре-
чи ма ко је је за пи сао у аугу сту 1861. го ди не: ’’IdesiretowritealittlebookontheLawand
Usagesofwar,afectingthecombatants…’’Op.cit.(фу сно та 4) стр. 2. 

8) Mor ris, R. Scott, ’’The Laws of War: Ru les by War ri ors for War ri ors’’, ArmyLawyer, The 
Jud ge Advo ca te Ge ne ral`s School,Char lo te svil le,Vir gi nia, USA, De cem ber 1997, стр. 4
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ме не у Ли бе ро вим на цр ти ма.9) Ко на чан до ку мент, на кон не ко ли ко 
ре ви зи ја, одо брен је од стра не пред сед ни ка Лин кол на и об ја вљен 
је 24. апри ла 1863. го ди не, под на зи вом GeneralOrdersNo. 100:
InstructionsfortheGovernmentofArmiesoftheUnitedStatesinthe
Field.

2. СТРУКТУРА ЛИБЕРОВОГ КОДА

У де сет по гла вља Ли бе ро вог ко да сме ште но је укуп но 157 
чла но ва. По гла вља су си сте ма ти зо ва на по од ре ђе ном ло гич ком 
сле ду. Пр во по гла вље (укуп но 30 чла но ва) ба ви се де фи ни са њем 
пој мо ва рат ни за ко ни, вој но пра во су ђе, вој на по тре ба и ме ре од-
ма зде. Ово, из мо дер ног угла по сма тра ња и по и ма ња пој ма чо веч-
но сти, нај спор ни је по гла вље Ли бе ро вог ко да, за сно ва но је на пре-
ми си да рат мо ра би ти ин тен зи ван и кра так, од но сно ка ко се то 
на во ди у чла ну 29.: ``Што се рат енер гич ни је во ди, то је бо ље за 
чо веч ност. Оштри ра то ви су крат ки.``(пре вод М.П.).10) Ли бе ров код 
је ов де при лич но не ја сан; јер, осим што оправ да ва оштре и крат ке 
ра то ве чи јој оштри ни и крат ко трај но сти би мо ра ла би ти има нент-
на сна жна и ма сов на упо тре ба ва тре не мо ћи вој ске, он ни чим не 
упу ћу је ка ко би то уоп ште мо гло би ти до бро за чо веч ност. По себ но 
је не ја сно ка ко би чо веч но сти мо гла да до при не се при ме на не ких 
ме ра ко је Ли бер до пу шта ра ту ју ћој стра ни, а ко је из да на шњег угла 
по сма тра ња из гле да ју вар вар ски. Чла ном 17. до пу шта се вој сци да 
``…изглдња ва при пад ни ке про тив нич ке стра не, на о ру жа не и не на-
о ру жа не, ако ће то во ди ти бр жем под чи ња ва њу непријатеља``(пре-
вод М.П.).11) У истом ду ху на ста вља се и сле де ћи члан Ли бе ро вог 
ко да, с том раз ли ком да исти са др жи јед ну још кон тро верз ни ју ме-
ру и за да на шње схва та ње ху ма но сти не при ме ре ну до зво лу, а то 
је пра во ра ту ју ће стра не ко ја вр ши оп са ду да по сту пи на сле де ћи 
на чин: ``Када ко ман дант оп ко ље ног ме ста из го ни не бо рач ко ста-
нов ни штво из оп ко ље ног ме ста, ка ко би на тај на чин сма њио број 
ли ца ко ја ко ри сте за ли хе на мир ни ца, до зво ље но је, у екс трем ним 
окол но сти ма, вра ти ти ова ли ца на зад, ка ко би се убр за ла пре да ја 
противника`` (пре вод М.П.).12) Иако је ова ме ра усме ре на, као што 

9) Op.cit.(фу сно та 1), стр. 218.

10) Laws of War: GeneralOrdersNo.100;InstructionsfortheGovernmentofArmiesoftheUni-
tedStatesintheField; The Ava lon Pro ject at Yale Law School; www.yale.edu/law web/ava-
lon/li e ber.htm, при сту пље но 23.03.2011.

11) Ibid.

12) Ibid.
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се из тек ста ви ди, са мо као крај ња ме ра, чи ме је ње на при ме на ре-
ал но оте жа на, ипак је иста са ста но ви шта чо веч но сти вр ло ди ску-
та бил на, не са мо за стан дар де мо дер ног до ба,13) не го и за вре ме ка-
да је Ли бе ров код до нет. Слич на си ту а ци ја је и са чла но ви ма 27. и 
28. ко ји се од но се на ме ре од ма зде. Ова ме ра је до зво ље на Ли бе ро-
вим ко дом, али са мо као крај ње сред ство у ци љу спре ча ва ња по на-
вља ња вар вар ског на си ља. Ипак, Ли бе ров код упо зо ра ва да се ова 
ме ра мо ра опре зно, се лек тив но и из у зет но при ме њи ва ти, јер ``не-
оправдана или без об зир на од ма зда уда ља ва про тив ни ке све да ље 
и да ље од при хва тљи вих пра ви ла во ђе ња ра та и бр зим ко ра ци ма 
их во ди ка нео б у зда ном ра то ва њу и истребљењу`` (пре вод М.П.).14) 

С дру ге стра не, пр во по гла вље Ли бе ро вог ко да да је јед ну 
де фи ни ци ју пој ма ко ја је пре жи ве ла све до да на шњих да на. Чла-
ном 14. де фи ни сан је по јам вој не по тре бе – кључ ни и те мељ ни по-
јам рат ног пра ва. Пре ма по ме ну том чла ну ``Војна по тре ба, ка ко је 
схва та ју мо дер ни ци ви ли зо ва ни на ро ди, са сто ји се у по тре би та-
квих ме ра, ко је су нео п ход не за оси гу ра ње рат них ци ље ва, а ко је 
су до пу ште не пре ма мо дер ном пра ву и оби ча ји ма рата`` (пре вод 
М.П.).15) На овом ме сту мо ра мо при ме ти ти да по сто ји уоч љи во од-
су ство де фи ни ци је овог пој ма у број ним ме ђу на род ним до ку мен-
ти ма ко ји се ба ве пра ви ли ма ра то ва ња, а ни са ма те о ри ја у но ви је 
вре ме ни је ус пе ла да из не дри пот пу ни ју де фи ни ци ју пој ма вој не 
по тре бе.16) Да би спре чио опа сност да оста не не до ре чен и под-
ло жан ар би трар ним ту ма че њи ма у по гле ду при ме не ме ра ко је су 
до зво ље не по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре бе, Ли е бе ров код се 

13) Из глад њи ва ње ста нов ни штва као ме тод ра то ва ња у са вре ме ном пра ву је за бра ње но, и 
ова кав по сту пак пред ста вља кри вич но де ло рат ног зло чи на, си сте ма ти зо ва но по Рим-
ском ста ту ту ме ђу на род ног кри вич ног су да у чла ну 8.2.(б).Ви де ти: „Рим ски ста тут Ме-
ђу на род ног кри вич ног су да, члан 8.2.(а)“; у: :Изворимеђународногхуманитарногпра-
ва, (при ре дио:Ми о драг Стар че вић), Цр ве ни крст Ср би је, 2007.

14) Оp.cit.(фу сно та 10)

15) Ibid.

16) Као при мер овој тврд њи на ве шће мо две де фи ни ци је пој ма вој не по тре бе, ко је су ре-
ла тив но но ви јег да ту ма, ма да и оне у ко нач ном пред ста вља ју са мо ре ин тер пре та ци-
ју Ли бе ро ве де фи ни ци је. Ви ли јем О`Брајен (W.V.O’Brien) по јам де фи ни ше сле де ћим 
ре чи ма:``војна по тре ба је скуп ме ра ко је су тре нут но не за ме њи ве, а про пор ци о нал не 
су ле ги тим ним вој ним ци ље ви ма, под усло вом да ни су за бра ње не рат ним пра вом или 
при род ним пра вом, и те ме ре су до не те на осно ву од лу ке над ле жног ста ре ши не, ко ји 
је оба ве зан да се при њи хо вом до но ше њу при др жа ва пра ви ла рат ног пра ва.`` Вид. Wil-
li am V. O’Brien, TheMeaningofMilitaryNecessityinInternationalLaw, In sti tu te of World 
Po lity, 1957.; Ке нет Ален Ра би (Raby,K.A.) још ви ше по јед но ста вљу је по јам, сво де ћи га 
са мо на основ не еле мен те Ли бе ро ве де фи ни ци је. По ње му, `` вој на по тре ба се са др жи 
у свим ме ра ма тре нут но не за ме њи вим за по сти за ње ле гал ног вој ног ци ља, уко ли ко оне 
ни су за бра ње не рат ним пра вом.`` Вид. Ke neth A. Raby, BombardmentofLandTargets–
MilitaryNecessityandProportionalityInterpellated;The Jud ge Advo ca te Ge ne ral`s School; 
April 1968, стр. 59.
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не за у ста вља са мо на де фи ни са њу пој ма, већ у чла но ви ма 15. и 
16. на во ди ли сту по сту па ка ко ји су до зво ље ни, од но сно за бра ње-
ни по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре бе. Ме ђу до зво ље не по ступ ке 
убра ја ју се ``… сва ди рект на уни ште ња жи во та или ко ма да ње не-
при ја те ља, и дру гих љу ди чи је уни ште ње је не из бе жно у кон тек сту 
вој них бор би то ком ра та; то под ра зу ме ва и по ро бља ва ње сва ког 
вој ног не при ја те ља, и сва ког не при ја те ља ко ји је би тан за ра ту ју ћу 
стра ну, или пред ста вља лич ну опа сност за оно га ко ји га за ро бља-
ва; то под ра зу ме ва сва ко уни ште ње имо ви не, и уни ште ње пу те ва 
и са о бра ћај ни ца, или ко му ни ка ци ја, и хра не и оста лих сред ста ва 
нео п ход них за жи вот не при ја те ља; при сва ја ње би ло че га што је 
нео п ход но не при ја тељ ској зе мљи за оп ста нак и си гур ност вој ске, и 
би ло ка ква пре ва ра ко ја ни је укљу че на у сла ма ње до бре ве ре иако 
је очи глед на, што се ти че спо ра зу ма то ком рата`` (пре вод М.П.).17) 
С дру ге стра не, у рад ње ко је се не мо гу вр ши ти по зи ва њем на раз-
ло ге вој не по тре бе, Ли бе ров код убра ја сле де ће: ``Војна по тре ба не 
до зво ља ва окрут ност – то јест на не ти бол због пат ње или осве те, 
ни ти са ка ће ње, ни ти ра ња ва ње осим у бор би, ни ти му че ње да би се 
из ну ди ло при зна ње. Ни је оправ да на упо тре ба би ло ка квог отро ва 
у не ком ра ту, ни ти блуд них ра за ра ња. До зво ље на је пре ва ра, али 
се не при зна је из да ја, и уоп ште, вој на по тре ба не под ра зу ме ва би-
ло ка кав не при ја тељ ски чин ко ји ће не по треб но оте жа ти по вра так 
мира`` (пре вод М.П.).18) Дру ги део по след ње ре че ни це, пи сан је уз 
ува жа ва ње ре ал но сти аме рич ког гра ђан ског ра та, и пра ћен же љом 
да се то ком су ко ба не учи не по себ но те шка кр ше ња пра ви ла ра то-
ва ња ко ја би оте жа ла по ми ре ње на кон за вр шет ка рат них деј ста ва, 
сва ка ко пред ста вља јед ну од ви зи о нар ских иде ја. На жа лост, број на 
да на шња пост кон фликт на дру штва, а по го то во на под руч ју бив ше 
СФР Ју го сла ви је, има ју про блем по ми ре ња ме ђу на ро ди ма, упра во 
из раз ло га оп те ре ће но сти не дав ном рат ном про шло шћу, ко ја је бре-
ме ни та не ка жње ним ак ти ма на си ља, чи ње ним са мо на си ља ра ди, а 
ни ка ко из раз ло га вој не по тре бе, од но сно у скла ду са прет по став-
ка ма до зво ље ног по сту па ња по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре бе. 

Дру го и тре ће по гла вље Ли бе ро вог ко да (чла но ви од 31. до 
80.) ре гу ли шу по ло жај не при ја тељ ске јав не и при ват не имо ви не, 
за шти ту од ре ђе них ка те го ри ја ли ца (по себ но за шти ту же на), за-
шти ту вер ских убе ђе ња, за шти ту умет нич ких и на уч них де ла; ка-
жња ва ње за зло чи не по чи ње не над ста нов ни штвом про тив нич ке 
те ри то ри је, као и по ло жај де зер те ра, рат них за ро бље ни ка, та ла ца 
и слу ча је ве ма ро дер ства. У овим по гла вљи ма са др жа на су број на 

17) Op.cit.(фу сно та 10)

18) Ibid.
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пра ви ла чо веч но сти (али и не ка, из да на шњег угла по сма тра но – 
из ра зи то не ху ма на пра ви ла), па ће из тог раз ло га об ра ди ових пра-
ви ла би ти по све ћен по се бан део овог из ла га ња. Оно што тре ба по-
себ но ис та ћи је су еман ци па тор ске од ред бе Ли бе ро вог ко да ко је се 
на ла зе у по ме ну тим по гла вљи ма. Чла но ви ма 42, 43, 57, и 58. чи ни 
се сна жан ис ко рак у прав цу ис ко ре њи ва ња роп ства, тврд ња ма да 
ни при род но пра во ни пра во на ро да не при зна ју ле ги ти ми тет роп-
ства и про гла ша ва њем да ће сва ли ца ко ја бу ду осло бо ђе на то ком 
ору жа них ак тив но сти вој ске Сје ди ње них др жа ва, ако су у том мо-
мен ту би ла у роп ству, сте ћи пра ва и при ви ле ги је сло бод ног чо ве ка. 
Да ље, по ме ну тим чла но ви ма се за бра њу је дис кри ми на ци ја не при-
ја те ља на осно ву бо је ко же, уз кон ста та ци ју да ``право на ро да не 
по зна је раз ли ко ва ње по бо ји коже``19)(пре вод М.П.).

Че твр то по гла вље (чла но ви 81. – 85.) ин спи ри са но је по тре-
бом раз ли ко ва ња из ме ђу ор га ни зо ва них пар ти зан ских је ди ни ца и 
на о ру жа них по је ди на ца ко ји де лу ју иза ли ни ја фрон та. Док се пр-
ви ма у слу ча ју за ро бља ва ња при зна ју сва пра ва као рат ним за ро-
бље ни ци ма, на о ру жа ни по је дин ци и по бу ње ни ци ко ји са ми ра ту ју, 
од но сно ни су под ко ман дом стра не у су ко бу, та ква пра ва не ма ју. 
Јед но став но, Ли бе ров код се чвр сто др жао прин ци па ауто ри за ци-
је у по гле ду од ре ђи ва ња пој ма бор ца: са мо на о ру жа ни и озна че ни 
при пад ни ци вој ске под од го вор ном ко ман дом мо гу би ти сма тра ни 
ле гал ним бор ци ма, и као та кви у мо мен ту за ро бља ва ња има ју пра-
во на ста тус рат ног за ро бље ни ка.

Пе то по гла вље (шпи ју ни, из дај ни ци, за ро бље ни пре но си о-
ци по ру ка, зло у по тре ба за ста ве по ве ре ња – бе ле за ста ве) ко је об у-
хва та чла но ве од 86. до 104. та ко ђе са др жи не ко ли ко од ред би ко је 
ни су из др жа ле про бу вре ме на. Та ко, на при мер, шпи ју ни,20) из дај-
ни ци и во ди чи, ако бу ду ухва ће ни мо гу би ти осу ђе ни на смрт, док 
се пре но си о ци ма по ру ка има су ди ти пре ма окол но сти ма слу ча ја. 
Шпи ју ни, из дај ни ци и на о ру жа ни по је дин ци или гру пе ко је де лу ју 
из ван лан ца ко ман до ва ња стра не у су ко бу у слу ча ју па да под про-
тив нич ку власт не ужи ва ју при ви ле ги је да те рат ним за ро бље ни ци-
ма, а њи хо ва евен ту ал на раз ме на мо же се из вр ши ти са мо на осно ву 
по себ ног кар те ла.

И ше сто по гла вље (чла но ви 105.-115.), по све ће но раз ме ни 
рат них за ро бље ни ка има не ка ин те ре сант на ре ше ња, ре ликт дав но 

19)  Ibid.

20)  Ин те ре сант но је да Ли бе ров код је ди но у слу ча ју шпи ју на пред ви ђа и вр сту смрт не ка-
зне. Пре ма чла ну 88. ``Шпијуни се ка жња ва ју ве ша њем око вра та…’’. Ве ша ње је ма ње 
ча сна смрт од стре ља ња, па је мо жда и то раз лог да се њи ме за пре ти шпи ју ни ма, ка ко би 
ова вр ста ка зне по слу жи ла као оп шта и као по себ на пре вен ци ја шпи ју на же. 
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про шлих вре ме на. Јед но од њих се од но си на екви ва лент ну раз ме-
ну за ро бље ни ка ``...број за број – чин за чин – ра ње ни за рањеног`` 
(пре вод М.П.), 21) а дру го на не про пор ци о нал ну раз ме ну при ко јој 
``…од ре ђен број осо ба ни жег чи на мо же би ти раз ме њен за јед ну 
осо бу ви шег чи на…`` (пре вод М.П.). 22) Ако се да нас ово пра ви-
ло чи ни чуд ним и пре жи ве лим, па и дис кри ми на тив ним у од но-
су на ли ца ни жег чи на, оправ да ње за ње го во уно ше ње у Ли бе ров 
код мо же се на ћи. Оправ да ње се на ла зи у чи ње ни ци да вој ни ци 
де вет на е стог ве ка ни су би ли ни при бли жно об у че ни као мо дер ни 
вој ник, рат на так ти ка ни је би ла то ли ко раз ви је на да би зах те ва ла 
нео п ход ну спе ци ја ли за ци ју вој ни ка. Та да шњи вој ник, осо би то пе-
ша ди нац пре те жно је био на ме њен да бу де фрон тал ни бо рац пр са у 
пр са, са ма лим из гле ди ма да пре жи ви ве ћи број би та ка. Вој ске де-
вет на е стог ве ка би ле су мно го људ не и тр пе ле су у бит ка ма ве ли ке 
гу бит ке упра во ме ђу обич ним вој ни ци ма. Због то га је услов но ра-
зу мљи во (ма да не при хва тљи во и дис кри ми на тор но по да на шњим 
схва та њи ма) за што је офи ци ри ма при да ван ве ћи зна чај не го вој-
ни ци ма при ли ком раз ме не рат них за ро бље ни ка, и за што је ве лик 
број обич них вој ни ка мо гао би ти за ме њен за са мо јед ног или два 
пу ков ни ка или ге не ра ла.

Сед мо по гла вље (чла но ви 119. – 134.) са др жи је дан ин сти тут 
ко ји је ис че зао у мо дер ном пра ву ору жа них су ко ба. Реч је о пу шта-
њу рат ног за ро бље ни ка на да ту реч (engl. Parole). Пре ма овим пра-
ви ли ма, ако за ро бље ник обе ћа да се на кон пу шта ња не ће при кљу-
чи ти бор би про тив си ле ко ја га др жи у за ро бље ни штву, исти мо же 
би ти пу штен из за ро бље ни штва и би ће му омо гу ћен по вра так у 
ње го ву зе мљу. Ако се на кон по врат ка ипак при кљу чи вој сци сво-
је зе мље, па по но во бу де за ро бљен, од но сно ако пре кр ши за да ту 
реч, Ли бе ров код је чла ном 124. за та кво ли це пред ви ђао сле де ћу 
санк ци ју: ``Кршење да те ре чи се ка жња ва смрт ном ка зном уко ли ко 
осо ба ко ја је пу ште на на реч бу де по но во за ро бље на као не при ја-
тељ ски борац`` (пре вод М.П.). 23)

Осмо по гла вље (чла но ви 135. – 147.) је јед но тех нич ко по-
гла вље ко је са др жи пра ви ла о за кљу чи ва њу при мир ја и о ка пи ту-
ла ци ји. Де ве то по гла вље, ко је се са сто ји од са мо јед ног чла на, за-
пра во пред ста вља за бра ну са мо вољ них уби ста ва ли ца ко ја јед на 
стра на др жи у вла сти, без прет ход ног су ђе ња. Пре ма Ли бе ро вом 
ко ду, ова ква уби ства су не при ме рен об лик по на ша ња у ра то ви ма 

21)  Op.cit.(фу сно та 10).

22)  Ibid.

23)  Ibid.
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ме ђу ци ви ли зо ва ним на ро ди ма и они ``...са стра хом гле да ју ка ко 
не ка жње на уби ства не при ја те ља вра ћа ју ра то ва ње на зад у вар ва-
ри зам’’ (пре вод М.П.) .24) 

На по слет ку, де се то по гла вље је по све ће но уну тра шњим ору-
жа ним су ко би ма, од но сно ка ко их Ли е бе ров код на зи ва – гра ђан-
ски ра то ви. Та ко ђе, део овог по гла вља се од но си и на по бу не и по-
ло жај по бу ње ни ка. Ин те ре сант но је да Ли бе ров код хра бро ула зи у 
раз ма тра ње јед не ма те ри је ко ја на ни воу оба ве зу ју ћих ме ђу на род-
но-прав них до ку ме на та ни је озбиљ ни је тре ти ра на још чи тав век 
(ако из у зме мо скром ни до при нос за јед нич ког чла на 3. Же нев ских 
кон вен ци ја о за шти ти жр та ва ра та, из 1949. го ди не), од но сно до 
1977. го ди не и до но ше ња Дру гог до пун ског про то ко ла уз Же нев-
ске кон вен ци је из 1949. го ди не о за шти ти жр та ва не ме ђу на род них 
ору жа них су ко ба. По себ но је зна чај но на по ме ну ти да Ли бе ров код 
за сту па вр ло про гре сив не иде је, ко је су пре по зна тљи ве и у мо дер-
ном ху ма ни тар ном пра ву. Јед на од тих иде ја је и иде ја о та ко зва ном 
огра ни че ном су бјек ти ви те ту про тив нич ке стра не у гра ђан ском ра-
ту, од но сно оне стра не ко ја се по бу ни ла про тив ле гал не вла де. У 
том сми слу у Ли бе ро вом ко ду се ис ти че да ``Када чо веч но по сту-
па ње зах те ва по што ва ње пра ви ла ра та и у од но су пре ма по бу ње ни-
ци ма, и ка да се та пра ви ла при ме њу ју, у пот пу но сти или де ли мич-
но, то не зна чи ни ти им пли ци ра при зна ње по бу ње нич ке вла де, у 
пот пу но сти или де ли мич но, ни ти ње но ус по ста вља ње као су ве ре-
не и не за ви сне власти`` (пре вод М.П.).25) 

Сле де ћа се од но си на по ступ ке пре ма бор ци ма по бу ње нич-
ке стра не у гра ђан ском ра ту, од но сно на њи хов трет ман на на чин 
ко ји је екви ва лен тан по сту па њу са рат ним за ро бље ни ци ма. Пре ма 
Ли бе ро вом ко ду, ни шта од ових по сту па ња ``…не по твр ђу је ни ти 
ус по ста вља или пре по зна је по бу ње нич ки на род или власт ко ју он 
ус по ста вља као јав ну или су ве ре ну власт`` (пре вод М.П.). 26) Ови 
ци та ти ука зу ју на чи ње ни цу да је Ли бе ров код ус пео у дру гој по ло-
ви ни де вет на е стог ве ка да про на ђе иде а лан ба ланс из ме ђу зах те ва 
чо веч но сти и по тре бе за очу ва њем су ве ре ни те та др жа ве то ком по-
бу на и гра ђан ског ра та. 

А да ли је ге не рал но Ли бе ров код ус пео да ета бли ра чо веч-
ност као је дан од во де ћих прин ци па у рат ном пра ву, пи та ње је ко-
јем је по све ће но сле де ће по гла вље овог ис тра жи ва ња.

24)  Ibid.

25) Оp.cit.(фу сно та 10), члан 152.

26) Ibid.члан 153.
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3. ПРАВИЛА О ХУМАНОМ ПО СТУПАЊУ 
ИНКОРПОРИРАНА У ЛИБЕРОВ КОД

У прет ход ном тек сту је на по ме ну то да Ли бе ров код са др жи 
је дан број пра ви ла ко ја има ју из ра зи то ху ма ни тар ни ка рак тер и 
свр ху да жр тва ма ра та рат не пат ње учи не под но шљи ви јим. Та ко ђе 
је на зна че но да по ме ну ти до ку мент са др жи и је дан број од ред би 
у ко ји ма се ху ма ност по вла чи пред по тре ба ма ра та, па су и са ме 
те од ред бе фор му ли са не на на чин да до зво ља ва ју од ре ђен сте пен 
су ро вих и не ху ма них по сту па ка, а све у ци љу сла ма ња от по ра не-
при ја те ља или за шти те соп стве них ору жа них сна га.

Основ ну га ран ци ју ху ма ног по ступ ка пре ма ци ви ли ма на 
оку пи ра ној те ри то ри ји на ла зи мо већ у чла ну 4. Ли бе ро вог ко да. 
Овим чла ном се од ли ца ко ја спро во де рат не за ко не (Martiallaw) 
на оку пи ра ној те ри то ри ји или за вре ме ин ва зи је зах те ва да се ``...
стрикт но по шту ју прин ци пи прав де, ча сти и ху ма но сти - част оба-
ве зу је вој ни ке ви ше не го оста ле љу де, по себ но из раз ло га што по-
се ду ју си лу оруж ја на спрам не на о ру жа них људи`` (пре вод М.П.).27) 
Да ља и де таљ ни ја раз ра да овог оп штег прин ци па ви дљи ва је већ у 
чла ну 22. ко јим се уво ди за штит ни прин цип у од но су на ци вил но 
ста нов ни штво про тив нич ке др жа ве, и зах те ва се да лич ност, сво ји-
на и част не на о ру жа них по је ди на ца тре ба да бу ду по ште ђе ни у нај-
ве ћој ме ри у ко јој то до зво ља ва ју по тре бе ра та. За штит ни прин цип 
у од но су на ци вил но ста нов ни штво до дат но је осна жен чла ном 25. 
ко јим се пред ви ђа за шти та нео фан зив них гра ђа на као пра ви ло, док 
је ``…пра во на при ват ност и за шти ту пра ва на при ват ност до зво-
ље но су спен до ва ти са мо из уз етно`` (пре вод М.П.).28) Да ља раз ра да 
овог прин ци па уоча ва се у чла но ви ма 37. и 44. Чла ном 37. уво ди 
се за шти та ци вил ног ста нов ни штва на оку пи ра ним те ри то ри ја ма, 
ње го вих ре ли гиј ских и мо рал них осе ћа ња, по себ но ње го ве при ват-
не имо ви не, на гла ша ва се за шти та же на од сва ког об ли ка угро жа-
ва ња, а све уз прет њу ри го ро зним ка зна ма. Чла ном 44. уз прет њу 
смрт ном ка зном за бра њу ју се сва не чо веч на или сви ре па по сту-
па ња про тив ци ви ла на оку пи ра ној те ри то ри ји, сва ко уни шта ва-
ње имо ви не ко је ни је одо бре но од стра не ко ман ду ју ћег офи ци ра, 
пљач ка, сва ка за пле на или пу сто ше ње, на кон што од ре ђе но ме сто 
бу де за у зе то, си ло ва ње, на но ше ње по вре да или ра ња ва ње, и са ка-
ће ње или уби ја ње ста нов ни ка. По ред ци ви ла и њи хо ве при ват не 
имо ви не, Ли бе ров код је ре гу ли сао и за шти ту обје ка та од кул тур-
ног и јав ног зна ча ја. Чла но ви ма 34. и 35. уво ди се оп шта за шти-
та имо ви не цр кви и бол ни ца, ка ри та тив них уста но ва, обра зов них 

27) Ibid. члан 4.

28) Ibid.члан 25.
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уста но ва свих ни воа , му зе ја и уста но ва ко је слу же у на уч не свр хе. 
Умет нич ким де ли ма, би бли о те ка ма, на уч ним ко лек ци ја ма, бол ни-
ца ма, пру жа се и до дат ни сте пен за шти те, зах те вом да мо ра ју би ти 
по себ но обез бе ђе на од свих по тен ци јал них об ли ка оште ће ња или 
уни ште ња. Чо веч ност као прин цип ја сно је уоч љи ва и у чла ну 70. 
Ли бе ро вог ко да, ко јим се за бра њу је упо тре ба отро ва као сред ства 
ра то ва ња, уз на во ђе ње да је исто ис кљу че но из мо дер ног ра то ва-
ња, а онај ко ји отро ве ко ри сти ста вља се бе са оне стра не гра ни це 
за ко на и оби ча ја ра та. 

По ред ових, ху ма но шћу на дах ну тих пра ви ла Ли бе ро вог ко-
да, по сто ји и је дан број пра ви ла ко ја од сту па ју од са вре ме них схва-
та ња ху ма но сти, а ко ја су фор му ли са на уз су пре ма ци ју прин ци па 
вој не по тре бе над прин ци пом ху ма но сти. За јед но од њих и сам 
Ли бе ров код на во ди да су рет ки већ у вре ме у ко јем је Код сту пио 
на сна гу, од но сно у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка. Ра ди се 
о пра ву на за др жа ва ње та ла ца као сред ства обез бе ђе ња од ре ђе ног 
по на ша ња дру ге стра не у су ко бу, што је ре гу ли са но чла ном 54. Ли-
бе ро вог ко да. Члан 55. на во ди да се пре ма та о ци ма има од но си ти 
као пре ма рат них за ро бље ни ци ма, али то сва ка ко не ума њу је су ро-
вост овог пра ви ла ко је ни је из др жа ло тест вре ме на, и у мо дер ном 
пра ву ова кво по сту па ње пред ста вља те шко кр ше ње ху ма ни тар-
но-прав них пра ви ла, ко је је Рим ским ста ту том ква ли фи ко ва но као 
рат ни зло чин.29) 

Са ста но ви шта ху ма но сти нај спор ни је од ред бе Ли бе ро вог 
ко да су оне ко је се од но се на по сту пак са про тив ни ком ко ји се пре-
да је, си сте ма ти зо ва не у чла но ви ма 60., 62. и 66. Иако чла ном 60. 
уво ди оп ште пра ви ло да је ``у су прот но сти са оби ча ји ма са вре-
ме ног ра та да се од лу чи, би ло из раз ло га мр жње или осве те, да 
се не пру жи за клон они ма ко ји су се пре да ли. Ни ко у тру па ма не 
сме да про гла си да не ће пру жи ти, па пре ма то ме ни оче ки ва ти да-
ва ње квар ти ра;…``30) већ у на став ку овог чла на по ме ну то оп ште 
пра ви ло се ре ла ти ви зу је од ред бом ``…али ко ман дант је овла шћен 
да упу ти сво је тру пе да не да ју квар тир у озбиљ ним си ту а ци ја ма, 
у ко ји ма због њи хо вог соп стве ног спа са ва ња ни су у мо гућ но сти 
да се ста ра ју о за тво ре ни ци ма.``31) Ако би у крај њој ли ни ји, уз ува-
жа ва ње раз ло га вој не по тре бе, мо гли до не кле и има ти раз у ме ва ња 
за овај раз лог од би ја ња квар ти ра, за пра ви ла да та чла но ви ма 62. 
и 66. не мо же мо та кво не што твр ди ти, об зи ром да иста пред ста-
вља ју ``једну ди вљач ку вр сту ре ци про ци те та.``32) Пре ма од ред ба ма 

29) Op.cit.(фу сно та 13), члан 8.2.(a)

30) Op.cit.(фу сно та 10)

31) Ibid.

32) Ibid.
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чла на 62. не при ја тељ ским тру па ма ``…не при ја тељ ским тру па ма за 
ко је се зна, или се утвр ди да ни су пру жи ле квар тир, исти се не ће 
пру жи ти.``33) Овај ре ци про ци тет, по ја чан још и пра вом на од ма зду, 
чла ном 66. про ду жа ва се и на пе ри од по сле бит ке ``када очи глед-
но не ма ме ста по зи ва њу на нужност``34), и то на сле де ћи на чин: 
``Право на квар тир ко је је да то у аме рич ким тру па ма у уве ре њу за 
ко је се утвр ди да је не тач но мо же се уки ну ти, и онај ко се пре дао 
мо же би ти осу ђен на смрт у ро ку од три да на по сле окон ча ња бит ке 
ако се утвр ди да он при па да тру па ма ко је се још ни су пре да ле.``35) 
У са вре ме ном пра ву ова кви по ступ ци су ква ли фи ко ва ни као рат ни 
зло чин, што је и си сте ма ти зо ва но у Рим ском ста ту ту ме ђу на род ног 
кри вич ног су да.36)

4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА – ДА ЛИ ЈЕ ЛИБЕРОВА 
КОДИФИКАЦИЈА БИЛА УСПЕШНА?

Ли бе ро ву ко ди фи ка ци ју не тре ба оце њи ва ти пре ви ше стро-
го, по зи ва ју ћи се на број на пра ви ла ко ја са др жи а ко ја су из да на-
шње пер спек ти ве по сма тра но не до зво ље на, вар вар ска и окрут на. 
Не тре ба би ти ни су ви ше благ у оце ни, по зи ва ју ћи се на чи ње ни цу 
да Ли бе ров код са др жи ре спек та би лан број ху ма ни тар них пра ви ла 
или да је био пр ва ко ди фи ка ци ја у овој обла сти пра ва.

Ли бе ров код, у тех нич ком сми слу ви ше пред ста вља јед ну 
ком пи ла ци ју за ко на и оби ча ја ра та, кри вич ног за ко на и пра ви ла 
о вој ној ди сци пли ни. Јер ка ко дру га чи је раз у ме ти број не од ред бе 
Ли бе ро вог ко да у ко ји ма се пред ви ђа смрт на ка зна за не до зво ље-
не рад ње, не го као кри вич не од ред бе и као по ку шај да се Ли бе ро-
вим ко дом учвр сти си стем вој не ди сци пли не у јед ној ар ми ји ко ја 
је има ла брз кван ти та тив ни про грес ко ји ни је био пра ћен од го ва-
ра ју ћим ква ли те том обу ке ка ко код вој ни ка, та ко и код њи хо вих 
ко ман ду ју ћих офи ци ра. 

Са дру ге стра не сто ји чи ње ни ца да је Ли е бе ров код са ма њим 
из ме на ма адоп ти ран и од стра не Пру ске ар ми је, да се Бри сел ска 
де кла ра ци ја из 1874. го ди не у мно гим сво јим ре ше њи ма осла ња 
на ње га, исто као и Ха шке кон вен ци је из 1899. и 1907. го ди не. По-
је ди не Ли бе ро ве иде је из не те у ко ду, по пут прав ног ста ту са по бу-
ње ни ка или за бра не дис кри ми на ци је по бо ји ко же, сва ка ко да су 
ишле да ле ко ис пред свог вре ме на. Број на пра ви ла ху ма ног по сту-

33) Ibid. 

34) Ibid.

35) Ibid.

36) Op.cit. (фу сно та 13), члан 8.2.(б)
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па ња пре ма ци ви ли ма си сте ма ти зо ва на у Ли бе ро вом ко ду из др жа-
ла су тест вре ме на, па у да на шње вре ме слу же као узор и мо дер ним 
ис тра жи ва чи ма (при ме ра ра ди, у сту ди ји CustormaryInternational
HumanitarianLaw, Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста, на нај-
ма ње три де сет ме ста се као до каз при зна ва ња по сто ја ња оби чај-
них прав них пра ви ла на во ди Ли е бе ров код).

Усло ви и окол но сти у ко ји ма је ова Ко ди фи ка ци ја на ста ла, 
не по сто ја ње прет ход но си сте ма ти зо ва них пра ви ла рат ног пра ва, 
али и по ли тич ке при ли ке аме рич ког гра ђан ског ра та, и уки да ње 
роп ства сва ка ко су би ли бит ни чи ни о ци ко ји су опре де ли ли Ли бе ра 
да сво ју Ко ди фи ка ци ју прав но усме ри у прав цу про мо ци је ``ошт-
рих, крат ких ратова``, ко ји се ни ка ко ни су мо гли во ди ти ако су 
пре ви ше спу та ни зах те ви ма чо веч но сти, ко ја вој сци од у зи ма дис-
кре ци о но пра во на сло бо ду ак ци је. Ве лик је зна чај Ли бе ро ве ко-
ди фи ка ци је због пр вог прав нич ког ре ла тив но успе шног по ку ша ја 
де фи ни са ња пој ма вој не по тре бе, као и због по ку ша ја си сте ма ти-
зо ва ња вој них ме ра и по сту па ка ко ји ма се вој на по тре ба раз ра ђу је 
од јед ног оп штег ни воа до ни воа по је ди нач них до зво ље них или 
за бра ње них по сту па ка, уз ува жа ва ње зах те ва чо веч но сти он да ка да 
и оно ли ко ко ли ко је то мо гу ће, а што је ка сни је на шло сво је ме сто 
и ши ру раз ра ду у ко ди фи ка ци ја ма ме ђу на род ног рат ног пра ва ко је 
су усле ди ле да ље у де вет на е стом и две де се том ве ку. 

Су ми ра ју ћи све на пред из ло же но, мо же мо за кљу чи ти да Ли-
бе ров код ни је био иде а ли стич ки спис оп те ре ћен спи ском ле пих 
же ља. Уз ре зер ву да је са др жа вао је дан број вр ло окрут них пра ви ла 
(по ста вље них пре све га ра ди оп ште пре вен ци је рат них зло чи на), 
мо же мо кон ста то ва ти да је он био је дан вре ме ну и усло ви ма при-
ла го ђен до ку мент ве што из ба лан си ра них вој них по тре ба и на до ла-
зе ћих зах те ва ху ма но сти. Као та кав, он сто ји као је дан од нај зна чај-
ни јих исто риј ских пу то ка за раз во ја пра ва ору жа них су ко ба. 
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Milos M. Petrovic

THE LIEBER CODE – A CENTURY AND A 
HALF AFTER A GREAT CODIFICATION

Re su me
In ti mes of Ci vil War in the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, the ru les 

of war fa re had been co di fied for the first ti me in a com pre hen si ve, glo-
bal man ner wit hin the do cu ment un der the na me of Ge ne ral Or ders No. 
100. (War De part ment, Adju tant Ge ne ral’s Of fi ce, Was hing ton, April 
24, 1863) – In struc ti ons for the Go vern ment of Ar mi es of the Uni ted 
Sta tes in the Fi eld, mo re wi dely known as Li e ber Co de, dub bed by its’ 
cre a tor’s sur na me. For a cen tury and a half this do cu ment re pre sents an 
ine vi ta ble li te ra tu re for the nu me ro us re se ar chers who study le gal ru les 
ap pli ca ble at ar med con flicts and si tu a ti ons that are di rect con se qu en ces 
of ar med con flicts. Furt her mo re, a sig ni fi cant in flu en ce of Li e ber Co de 
on lat ter co di fi ca ti ons is qu i te no ti ce a ble and cer tain no ti ons, de fi ned in 
Li e ber Co de, has not been de fi ned bet ter, mo re com ple tely or cle arly 
even to pre sent day. 

Alt ho ugh it was pri ma rily de di ca ted to co difying war fa re ru les, 
this co de com pri ses, for the ti me when it was writ ten, a sig ni fi cant body 
of hu ma ni ta rian and le gal ru les, na tu rally adju sted to the un der stan ding 
of hu ma nity in the se cond half of the ni ne te enth cen tury.
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How suc cessful was this co di fi ca tion? 
The co di fi ca tion sho uld not be jud ged too harshly due to its cal-

ling to nu me ro us ru les that are not al lo wed, bar ba ric and cruel, by the 
pre sent day per spec ti ve. Ne it her one sho uld be too mild in re marks con-
cer ning the fact that the Li e ber Co de con ta ins a sig ni fi cant num ber of 
hu ma ni ta rian ru les and that is was the first co di fi ca tion in this law do-
main.

Tec hni cally, the Li e ber Co de re pre sents a com pi la tion of Laws 
and Cu stoms of War, cri me law and ru les on mi li tary di sci pli ne. How 
el se we can un der stand so me re gu la ti ons such as the one that in vol ves 
de ath pe nalty but as cri me re gu la tion and an en de a vor to strengthen the 
system of mi li tary di sci pli ne in an army that had qu an ti ta ti ve pro gress 
that was not ac com pa nied by an ade qu a te tra i ning pro cess of the sol di-
ers and the ir com man ding of fi cers, as well. 

On the ot her hand, the re is the fact that the Li e ber Co de was 
adop ted by the Prus sian Army suf fe ring only slight chan ges and that 
Brus sels Dec la ra tion from 1874 re li es to the co de at gre at ex tent, as 
well as The Ha gue Con fe ren ces from 1899 and 1907.

So me of the Li e ber’s ide as such as le gal sta tus of war pri so ners 
re pre sent a stri de long ahead from its ti me. Nu me ro us ru les of hu ma-
ni ta rian ac ting to wards ci vi li ans ha ve sur vi ved the test of ti me so they 
ser ve no wa days as mo dels for con tem po rary re se ar chers (for exam ple, 
in the study Cu sto mary In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law, of the In ter-
na ti o nal Red Cross Com mit tee, the re are at le ast thirty ca ses whe re the 
evi den ce for ad mit tan ce of the exi sten ce of cu stom le gal laws is si ted 
from the Li e ber Co de). 

Li e ber Co de con ta ins a num ber of very cruel ru les (set to ge ne-
rally pre vent war cri mes), we can sta te that it was a do cu ment skil lfully 
adap ted to the ti mes and con di ti ons com pri sing very ba lan ced amo-
unts of the mi li tary ne ces si ti es and in co ming de mands for hu ma nity. 
As such, it re ma ins as one of the most im por tant hi sto ri cal road signs 
con cer ning the de ve lop ment of ar med con flicts law. 
Key words: The Li e ber Co de, Law and Cu stoms of War, Fran ci os Li e ber, Mi-

li tary ne ces sity, Hu ma nity

* Овај рад је примљен 07. јануара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ОДГОВОРНОСТ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ 
ЗЛОЧИНЕ У СВЕТЛУ ПРАКСЕ 

ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

Са же так
Mеђународно кри вич но пра во као си стем прав них про пи са 

са др жа них у ак ти ма ме ђу на род не за јед ни це, али и у на ци о нал ном 
(ин тер ном) кри вич ном за ко но дав ству по је ди них др жа ва пред ви-
ђа кри вич ну од го вор ност и ка жњи вост за ве ћи број ме ђу на род них 
кри вич них де ла. То су де ла ко ји ма се кр ше рат ни за ко ни и оби ча-
ји ра та (ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во) и ко ји ма се по вре ђу је 
или угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма и без бед ност чо ве чан ства. За ова 
кри вич на де ла су у ме ђу на род ном, али и у на ци о нал ном кри вич-
ном пра ву про пи са не нај те же вр сте и ме ре ка зни ко је уоп ште по-
зна је кри вич но за ко но дав ство да нас. За учи ни о це ових кри вич них 
де ла у од ре ђе ним слу ча је ви ма је при мар на над ле жност ме ђу на род-
них суд ских (над на ци о нал них) ор га на као што je Ха шки три бу нал. 
У овом ра ду се ана ли зи ра ју по јам и ка рак те ри сти ке ме ђу на род них 
кри вич них де ла пред ви ђе них у Ста ту ту Ха шког три бу на ла.
Кључ не ре чи: ме ђу на род но кри вич но пра во, Ха шки три бу нал, кри вич на 

де ла, од го вор ност, ка зне

Увод

Не дав но се на вр ши ло две де це ни је по сто ја ња и ра да Ха шког 
три бу на ла ко ји је за све ово вре ме пре шао дуг пут од оспо ра ва ња, 
ка ко од ла ич ке, та ко и струч не јав но сти, до при хва та ња ње го ве пу-
не над ле жно сти и са рад ње са њим од стра не за ин те ре со ва них др-
жа ва, у пр вом ре ду Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је. 
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По след ње пре су де ко ји ма су из ре че не ду го го ди шње за твор-
ске ка зне ви со ким по ли тич ким (Ни ко ла Ша и но вић), вој ним (ге-
не рал Не бој ша Пав ко вић и ге не рал Вла ди мир Ла за ре вић) и по ли-
циј ским (ге не рал Вла сти мир Ђор ђе вић) функ ци о не ри ма по но во 
је ак ту е ли зо вао пи та ње  „пра вед но сти“ пред овим ме ђу на род ним 
суд ским ор га ном. У Схе ве нин ге ну – при твор ској је ди ни ци Ха шког 
три бу на ла оста ла су још два пред сед ни ка: Го ран Ха џић, пред сед-
ник Ре пу бли ке Срп ска Кра ји на и Ра до ван Ка ра џић, пред сед ник Ре-
пу бли ке Срп ске, ге не рал Рат ко Мла дић, ко ман дант Вој ске Ре пу-
бли ке Срп ске и ли дер опо зи ци о не по ли тич ке стран ке у Ре пу бли ци 
Ср би ји Во ји слав Ше шељ ко ји ма кри вич ни по ступ ци још увек ни су 
окон ча ни. 

За два де сет го ди на ра да пред Ха шким три бу на лом је оп ту-
же но укуп но 161 ли це и то: 110 ср ба, 34 хр ва та, 9 бо шња ка, 7 ал-
ба на ца и је дан ма ке до нац. Од укуп ног бро ја оп ту же них, до са да су 
осу ђе на 82 ли ца на укуп но 1.215 го ди ну за тво ра и то: 62 ср би на на 
974,5 го ди на за тво ра и пет до жи вот них ка зни, 12 хр ва та на 166 го-
ди на за тво ра, 5 бо шња ка на 43,5 го ди не за тво ра, два ал бан ца на 19 
го ди на за тво ра и је дан ма ке до нац на 12 го ди на за тво ра. Ка зна до-
жи вот ног за тво ра је из ре че на сле де ћим оп ту же ним ср би ма: Ста ни-
сла ву Га ли ћу, Ми ла ну Лу ки ћу, Ву ја ди ну По по ви ћу, Љу би ши Бе а ри 
и Здрав ку То ли ми ру. 

По ред то га, за вре ме су ђе ња (без окон ча ња кри вич ног по-
ступ ка) је умр ло не ко ли ко оп ту же них ли ца и то: Ђор ђе Ђу кић, 
Слав ко Док ма но вић, Мех мед Ала гић, Ми лан Ко ва че вић и Сло бо-
дан Ми ло ше вић, док је на из др жа ва њу из ре че не ка зне умр ло још 
че ти ри ли ца. Сви оп ту же ни пред овим три бу на лом су би ли му-
шкар ци, а са мо је јед на же на и то Би ља на Плав шић, бив ша пред-
сед ни ца Ре пу бли ке Срп ске ко ја се по сле на год не са Ту жи ла штвом 
2003. го ди не осу ђе на на 11 го ди на за тво ра.

Пред Три бу на лом су у то ку још три пр во сте пе на суд ска про-
це са и то: Го ра ну Ха џи ћу, бив шем пред сед ни ку Ре пу бли ке Срп ске 
кра ји не, Ра до ва ну Ка ра џи ћи, бив шем пред сед ни ку Ре пу бли ке Срп-
ске и Рат ку Мла ди ћу, бив шем ко ман дан ту глав ног шта ба Вој ске 
Ре пу бли ке Срп ске. 

Кра јем 2010. го ди не Са вет без бед но сти, ко ји је ина че сво јом 
Ре зо лу ци јом ма ја 1993. го ди не и осно вао Ха шки три бу нал, је од ре-
дио да се до 31. де цем бра 2014. го ди не мо ра ју окон ча ти сви за по че-
ти суд ски про це си, а на кон то га се не до вр ше ни по ступ ци пре но се 
на  „Ме ђу на род ни ре зи ду ал ни ме ха ни зам“ Ха шког три бу на ла, од-
но сно пре пу шта ју се по је ди ним на ци о нал ним пра во суд ним си сте-
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ми ма. До са да је усту пље но на ци о нал ном пра во су ђу све га је да на-
ест пред ме та и то су до ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни. 

МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА

У ме ђу на род ном кри вич ном пра ву1) ко је пред ста вља си стем 
прав них про пи са ко ји ма се утвр ђу је кри вич на од го вор ност и ка-
жњи вост за ме ђу на род на кри вич на де ла раз ли ку ју се две вр сте де-
ла. 

Пр ву гру пу чи не ме ђу на род на кри вич на де ла пред ви ђе на ме-
ђу на род ним прав ним ак ти ма. Ов де спа да ју: а) кри вич на де ла пред-
ви ђе на у Ста ту ту Ме ђу на род ног вој ног су да. То су кри вич на де ла 
са др жа на у Нир нбер шкој и То киј ској пре су ди, као и За ко ну број 
10. Кон трол ног са ве та за Не мач ку2): 1. зло чин про тив ми ра (члан 6. 
став 2. тач ка а.), 2. рат ни зло чин (члан 6. став 2. тач ка б.) и 3. зло-
чин про тив чо веч но сти (члан 6. став 2. тач ка ц.); б) кри вич на де ла 
пред ви ђе на у Ста ту ту Ха шког три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви-
ју: 1. те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не (члан 
2.), 2. кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња (члан 3.), 3. ге но цид (члан 
4.) и 4. зло чин про тив чо веч но сти (члан 5.); в) кри вич на де ла пред-
ви ђе на у Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду: 1. 
ге но цид (члан 2.), 2. зло чин про тив чо веч но сти (члан 3.) и 3. те шко 
кр ше ње чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и Дру гог 
до пун ског про то ко ла из 1977. го ди не (члан 4.) и г) кри вич на де ла 
пред ви ђе на у Ста ту ту стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да (тзв. 
Рим ском Ста ту ту): 1. агре си ја (члан 5.), 2. ге но цид (члан 6.), 3. зло-
чин про тив чо веч но сти (члан 7.) и 4. рат ни зло чи ни (члан 8.)3).

Дру гу гру пу ме ђу на род них кри вич них де ла чи не она де ла 
ко ја су про пи са на од ред ба ма на ци о нал ног кри вич ног за ко но дав-
ства – у кон крет ном слу ча ју у Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср-
би је4) (КЗ РС) из 2005. го ди не. Ов де спа да ју кри вич на де ла ко ја су 
пред ви ђе на у гла ви три де сет че твр тој Кри вич ног за ко ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ја сле де ћа де ла: 1. ге но-
цид (члан 370.), 2. зло чин про тив чо веч но сти (члан 371.), 3. рат ни 
зло чин про тив ци вил ног ста нов ни штва (члан 372.), 4. рат ни зло чин 

1) Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Ниш, 2011, стр. 78-79.

2) Љ. Пр ље та, Зло чин про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, Бе о град, 1992, стр. 113-
116.

3) Б. Пе тро вић, Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Са ра је во, 2011, стр. 231-233.

4) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005. Ви ше: Д. Јо ва ше вић, Кри вич ни за ко-
ник Ре пу бли ке Ср би је са увод ним ко мен та ром, Бе о град, 2007.
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про тив ра ње ни ка и бо ле сни ка (члан 373.), 5. рат ни зло чин про тив 
рат них за ро бље ни ка (члан 374.) и 6. ор га ни зо ва ње и под сти ца ње 
на из вр ше ње ге но ци да и рат них зло чи на (члан 375.)5).

По ла зна тач ка је сте Ста тут пр вог ме ђу на род ног, над на ци о-
нал ног кри вич ног су да - Ме ђу на род ног вој ног су да у Нир нбер гу, 
ко ји је су дио од го вор ним ли ци ма за учи ње на те шка ме ђу на род на 
кри вич на де ла то ком Дру гог свет ског ра та

МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА 
ПРЕМА НИРНБЕРШКОМ ПРАВУ

Ста тут ме ђу на род ног вој ног су да6) усво јен на осно ву Лон дон-
ског спо ра зу ма са ве знич ких си ла 8. ав гу ста 1945. го ди не7) у чла ну 
6. од ре ђу је ме ђу на род на кри вич на де ла чи ји ће учи ни о ци као по-
је дин ци или као чла но ви ор га ни за ци је би ти су ђе ни од стра не овог 
су да. То су8): 1. зло чи ни про тив ми ра, 2. рат ни зло чи ни и 3. зло чи ни 
про тив чо веч но сти9). По ред не по сред них из вр ши ла ца ових ме ђу-
на род них кри вич них де ла (зло чи на), кри вич но су од го вор на и ли ца 
ко ја се ја вља ју у свој ству во ђе, ор га ни за то ра, под стре ка ча или дру-
гог са у че сни ка, а којa су учествовалa у са ста вља њу или из вр ше њу 
не ког за јед нич ког пла на или за ве ре ра ди из вр ше ња не ког од на пред 
на ве де них зло чи на. Ов де се, за пра во, ра ди о од го вор но сти и ка-
жња ва њу са у че сни ка за из вр ше на де ла по прин ци пу су бјек тив не 
ак це сор не кри вич не од го вор но сти10). 

Зло чин про тив ми ра (члан 6. став 2. тач ка а.) пред ста вља ме-
ђу на род но кри вич но де ло ко је се са сто ји у пла ни ра њу, при пре ма-
њу, за по чи ња њу или во ђе њу агре сор ског ра та или ра та ко јим се 
кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо ра зу ми или га ран ци је, као и у уче-
ство ва њу у не ком за јед нич ком пла ну или за ве ри за из вр ше ње не ког 
од ових де ла. Ов де се ра ди о кри вич ном де лу ко је је упра вље но 
про тив ме ђу на род ног ми ра, а ко јим се иза зи ва, пла ни ра, за по чи-
ње или во ди на па дач ки или агре сив ни рат (ко ји је ина че за бра њен 
од ред ба ма ме ђу на род ног рат ног пра ва - Бри јан-Ке ло го вим пак том 

5) В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010, стр. 278-283.

6) Д. Ра ду ло вић, Међународнокривичноправо, Под го ри ца, 1999, стр. 114. 

7) Нирнбершкапресуда, Бе о град, 1948, стр. 13-19.

8) М. Меrle, LeprocesdeNurembergetlechatimentdescriminelsdeguеrre, Pa ris, 1949, str. 
56-71.

9) Љ. Пр ље та, Злочинпротивчовечностиимеђународногправа, оп. цит. стр. 35-46 .

10) W.М.A. Dijk, J.I. Ho vens,Arrestingwarcriminals, Ha gue, 2001, str. 56-78.
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или Па ри ским пак том из 1928. го ди не)11). Пре ма овој од ред би са-
мо стал но кри вич но де ло пред ста вља ју и при прем не рад ње, као и 
са мо за по чи ња ње (по ку шај) овог де ла.

Рат ни зло чи ни се мо гу од ре ди ти као на ро чи то те шке по вре-
де пра ви ла или оби ча ја ра та ко је су као та кво де ло од ре ђе не од-
го ва ра ју ћим ме ђу на род ним прав ним ак том. Та ко пре ма Ста ту ту 
Ме ђу на род ног вој ног су да (члан 6. став 2. тач ка б.), а по том и пре-
ма схва та њи ма са др жа ним у Нир нбер шкој пре су ди рат ни зло чи ни 
пред ста вља ју по вре де рат них за ко на и оби ча ја ра та ко је об у хва та ју 
(али се и не огра ни ча ва ју са мо на њих)12): 1. уби ство, зло ста вља ње 
или од во ђе ње на при нуд ни рад или на ко ји дру ги циљ ци вил ног 
ста нов ни штва оку пи ра не те ри то ри је или у оку пи ра ну те ри то ри ју, 
2. уби ство или зло ста вља ње рат них за ро бље ни ка или ли ца на мо-
ру, 3. уби ја ње та ла ца, 4. пљач ка ње јав не или при ват не имо ви не и 5. 
на мер но ра за ра ње гра до ва, ва ро ши или се ла или пу сто ше ње нео-
прав да но вој ним по тре ба ма13). 

Ов де се ра ди о де ли ма ко ји ма се кр ше од ред бе же нев ских и 
ха шких кон вен ци ја14), а ко ја су упра вље на пре ма ци вил ном, не бо-
рач ком ста нов ни штву оку пи ра не те ри то ри је (рат ни зло чин про тив 
ци вил ног ста нов ни штва) или пре ма рат ним за ро бље ни ци ма (рат ни 
зло чин про тив рат них за ро бље ни ка). Ин те ре сант но је да ову кри-
вич но прав ну за шти ту не ужи ва ју (из ри чи то на ве де ни) ра ње ни ци, 
бо ле сни ци, са ни тет ско или вер ско осо бље.

Зло чин про тив чо веч но сти15) (члан 6. став 2. тач ка ц.) је по 
пр ви пут де фи ни сан упра во Ста ту том Ме ђу на род ног вој ног су да. 
Ту спа да ју сле де ћи ак ти: 1. уби ства, 2. ис тре бље ње, 3. по ро бља ва-
ње, 4. де пор та ци ја и 5. оста ла не чо веч на де ла. За по сто ја ње зло чи-
на про тив чо веч но сти бит но је ис пу ње ње још два еле мен та. То су: 
1. да је рад ња из вр ше на про тив би ло ког ци вил ног ста нов ни штва и 
2. да се рад ња пред у зи ма у од ре ђе но вре ме - пре или за вре ме тра ја-

11) М. Ра дој ко вић, Ратимеђународноправо, Бе о град, 1947, стр. 41-49.

12) R.H. Jac kson, Thecasethenaziwarcriminals, New York, 1946, str. 18-32.

13) И. Јо си по вић, Ратнизлочини–приручникзапраћењесуђења, Оси јек, 2007, стр. 34-59.

14) А. Ne a ve, Nuremberg:особносвједочанствоосуђењуглавнимнацистичкимратнимзло-
чинцима1945-1946., За греб, 1980, стр. 54-89.

15) По че так ин кри ми на ци је зло чи на про тив чо веч но сти да ти ра из вре ме на Пр вог свет ског 
ра та као ре ак ци ја са ве знич ких си ла на зло чи не ко је су из вр ши ле тур ске вла сти у то ку 
1915. го ди не над Јер ме ни ма. Ве ли ка Бри та ни ја и цар ска Ру си ја су у за јед нич кој но ти оп-
ту жи ле Пор ту за  „зло чи не про тив чо веч но сти и ци ви ли за ци је“. На Вер сај ској ми ров ној 
кон фе рен ци ји је 1919. го ди не на ја вље но уста но вље ње ме ђу на род ног кри вич ног су да 
ко ји би, из ме ђу оста лог, био над ле жан и за  „кр ше ње за ко на чо веч но сти“. Тај пред лог је 
спре чен од стра не САД са образложeњем да још увек не ма утвр ђе них и уни вер зал них 
стан дар да чо веч но сти.
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ња ра та. При то ме се као зло чин про тив чо веч но сти сма тра и сва ко 
про га ња ње на по ли тич кој, ра сној или вер ској осно ви у из вр ше њу 
или у ве зи би ло ко јег зло чи на у над ле жно сти овог су да без об зи ра 
да ли се ти ме вр ше или не вр ше по вре де за ко на оне зе мље у ко јој 
су зло чи ни из вр ше ни16). Овим се кри вич ним де лом прак тич но це-
лим људ ским гру па ма (при пад ни ци ма по ли тич ке, ра сне или вер ске 
гру пе) оне мо гу ћа ва или оте жа ва жи вље ње, и то ка ко за вре ме ра та, 
та ко и пре ра та. Ово је би ло је ди но ме ђу на род но кри вич но де ло 
из над ле жно сти Ме ђу на род ног вој ног су да ко је се мо гло из вр ши ти 
не за ви сно од ра та или ору жа ног су ко ба17). 

Иста ме ђу на род на кри вич на де ла по зна је и За кон број 10. 
Кон трол ног са ве та за ка жња ва ње ли ца од го вор них за рат не зло чи-
не, зло чи не про тив ми ра и зло чи не про тив чо веч но сти у чла ну 2. с 
тим што по ред на ве де не три вр сте зло чи на по зна је и по себ но де ло 
ко је се са сто ји у са мом члан ству у зло чи нач кој гру пи или ор га ни за-
ци ји ко је су од стра не Ме ђу на род ног вој ног су да про гла ше не зло-
чи нач ким18). У ста ву 2. овог чла на За кон је из ри чи то од ре дио да се 
за ове зло чи не мо гу ка зни ти сле де ћа ли ца: 1. сва ко ли це без об зи ра 
на др жа вљан ство или свој ство у ко ме је де ла ло ако је би ло глав ни 
учи ни лац или са у че сник, 2. ли це ко је је на ре ди ло или под сти ца ло 
или се са гла си ло са из вр ше њем не ког од ових кри вич них де ла, 3. 
ли це ко је је би ло по ве за но са пла но ви ма или рад ња ма ко је су до ве-
ле до из вр ше ња не ког де ла, 4. ли це ко је је би ло члан ор га ни за ци је 
или гру пе за вр ше ње ових кри вич них де ла, 5. ли це ко је је има ло 
ви со ки по ли тич ки, гра ђан ски или вој ни по ло жај у Не мач кој или у 
не кој зе мљи ко ја је би ла њен са ве зник или за јед но са њом ра то ва-
ла или је би ла њен са те лит и 6. ли це ко је је има ло ви сок по ло жај 
у фи нан сиј ском, ин ду стриј ском или при вред ном жи во ту би ло ко је 
од тих зе ма ља.

МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРЕМА 
СТАТУТУ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА 

Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја број 827 од 25. ма ја 1993. го ди не усво јен је Ста тут Ме ђу на-
род ног три бу на ла за го ње ње ли ца од го вор них за озбиљ не по вре де 

16) М. Мар ко вић, «Нир нбер шко су ђе ње – при ме на но вих на че ла у ме ђу на род ном кри вич-
ном пра ву», ЗборникИнститутазакриминолошкаисоциолошкаистраживања, Бе о-
град, бр. 2/1973, стр. 176-180.

17) М. Co lin, Lecrimecontrel’humanité, Eres, 1996, str. 56-81.

18) Љ. Пр ље та, Злочинпротивчовечностиимеђународногправа, оп. цит. стр. 47-53.
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ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из вр ше не на те ри то ри ји бив ше 
СФР Ју го сла ви је по чев од 1991. го ди не. Овај Ста тут (по знат као 
Ста тут  „Ха шког три бу на ла“) по зна је че ти ри вр сте ме ђу на род них 
кри вич них де ла. То су: 1. те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја од 
1949. го ди не, 2. кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња, 3. ге но цид и 4. 
зло чи ни про тив чо веч но сти19). 

У чла ну 2. Ста тут Ха шког три бу на ла пред ви ђа кри вич но де-
ло под на зи вом:  „Те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја од 1949. 
го ди не“. Ово ме ђу на род но кри вич но де ло чи ни ли це ко је из вр ши 
или на ре ди вр ше ње те шких по вре да Же нев ских кон вен ци ја од 12. 
ав гу ста 1949. го ди не про тив ли ца или имо ви не ко је се са сто ји у20): 
1. на мер ном уби ја њу, 2. му че њу и не ху ма ном по сту па њу укљу чу-
ју ћи и би о ло шке екс пе ри мен те, 3. на мер ном про у зро ко ва њу пат њи 
и те шких те ле сних по вре да и на ру ша ва њу здра вља, 4. ма сов ном 
ра за ра њу и при сва ја њу имо ви не ко је ни је оправ да но вој ном по тре-
бом, а ко је је из вр ше но не за ко ни то и без об зир но, 5. при си ља ва њу 
рат них за ро бље ни ка или ци ви ла да слу же у ору жа ним сна га ма не-
при ја тељ ске си ле, 6. на мер ном ли ша ва њу рат них за ро бље ни ка и 
ци ви ла пра ва на по ште но и ре гу лар но су ђе ње, 7. не за ко ни тој де-
пор та ци ји, тран сфе ру или не за ко ни том за тва ра њу ци ви ла и 8. узи-
ма њу ци ви ла као та ла ца. 

'Кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња“ је ме ђу на род но кри вич-
но де ло пред ви ђе но у чла ну 3. Ста ту та Ха шког три бу на ла. Де ло 
чи ни ли це ко је пре ду зме не ку од сле де ћих ал тер на тив но на ве де-
них рад њи из вр ше ња (при че му се де ло не огра ни ча ва са мо на ове 
рад ње): 1. упо тре би бој не отро ве или дру го оруж је на ме ње но да 
на но си су ви шне и не по треб не пат ње, 2. без об зир но ра за ра ме ста, 
гра до ве или се ла или их пу сто ши ако то ни је оправ да но вој ном 
по тре бом, 3. на пад не, бом бар ду је би ло ко јим сред ством не бра ње-
не гра до ве, се ла, на се ља или згра де, 4. осва ја, ра за ра или на мер но 
оште ћу је ин сти ту ци је на ме ње не ре ли ги ји, до бро твор ним ак тив но-
сти ма или обра зо ва њу, умет но сти или на у ци, исто риј ским спо ме-
ни ци ма или умет нич ким или на уч ним ра до ви ма и 5. пљач ка јав ну 
или при ват ну имо ви ну. 

Кроз ово ме ђу на род но кри вич но де ло21) за пра во су ин кри ми-
ни са на сле де ћа про тив прав на по на ша ња22): 1. кр ше ње од ред би Же-

19) Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 14. 

20) И. Јо си по вић, Хашкоимплементацијскоказненоправо, За греб, 2000, стр. 263-298.

21) R. Gut man, D. Ri eff, Crimesofwar:whatthepublicshouldknow, New York, Lon don, 1999, 
str. 78-95.

22) V. Ma ug ham, UNandwarcrimes, Lon don, 1951, str. 109-127.
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нев ских кон вен ци ја ко је ни су ква ли фи ко ва не као „те шке по вре де“, 
2. кр ше ње чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и дру-
гих оби чај них пра ви ла уну тра шњих су ко ба и 3. кр ше ње спо ра зу ма 
ко ји ма се оба ве зу ју стра не у су ко бу нпр. спо ра зу ма ко ји још ни су 
пре ра сли у оби чај но ме ђу на род но пра во. 

Нај те же кри вич но де ло да на шњи це „зло чин над зло чи ни ма“ 
– ге но цид23) је пред ви ђе но у чла ну 4. Ста ту та Ха шког три бу на ла. 
Ово де ло се са сто ји у на мер ном24) уни ште њу25) у це ли ни или де ли-
мич но на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или ре ли ги о зне гру пе. Прак са 
Ха шког три бу на ла ни је при хва ти ла екс тен зив но ту ма че ње пој ма 
ге но ци да ко је би укљу чи ва ло на ме ру уни ште ња на ци о нал ног, је-
зич ког, вер ског, кул тур ног или не ког дру гог иден ти те та гру пе, а 
без ње ног фи зич ког уни ште ња. Бит но је за по сто ја ње овог ме ђу-
на род ног кри вич ног де ла да је у на пред на ве де ној на ме ри26) пред у-
зе та јед на од сле де ћих ви ше ал тер на тив но пред ви ђе них рад њи: 1. 
уби ја ње чла но ва од ре ђе не гру пе, 2. про у зро ко ва ње фи зич ких или 
мен тал них по вре да чла но ви ма гру пе, 3 на мер но сме шта ње чла но-
ва гру пе у та кве усло ве жи во та сми шље не да до ве ду до ње ног фи-
зич ког, де ли мич ног или пот пу ног уни ште ња27), 4. спро во ђе ње ме ра 

23) М. Prin ce, M.A. Prin ce, UN genocido impuni: L’ Armenocide, Be i rut, 1967, str. 78-92; 
F.Chalk, K. Jo nas sohn, Thehistoryand sociologyofgenocide:analysesandcase studies, 
New Ha ven, Lon don, 1990, str. 57-82. 

24) Ге но цид на на ме ра је нај зна чај ни ја ка рак те ри сти ка кри вич ног де ла ге но ци да. Она се мо-
ра од но си ти на уни ште ње зна чај ног де ла гру пе. Тај зна ча јан део је до вољ но „зна ча јан“ 
да ути че на гру пу у це ли ни. Овај кван ти та тив ни кри те ри јум је до пу њен и мо гућ но шћу 
ко је су из вр ши о цу овог кри вич ног де ла ста ја ле на рас по ла га њу, па се та ко ова на ме ра 
до ка зу је и ка да је она ис по ље на са мо у од но су на гру пу у окви ру огра ни че ног ге о граф-
ског под руч ја. И ко нач но, ге но цид на на ме ра узи ма у об зир и ква ли та тив не од ли ке на-
пад ну тог де ла гру пе до зво ља ва ју ћи мо гућ ност да се као су штин ски део укуп не гру пе 
ква ли фи ку је онај део ко ји пред ста вља њен сим бол или је би тан за њен оп ста нак (пре су-
да у слу ча ју При ме на Кон вен ци је о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да у пред-
ме ту Бо сна и Хер це го ви на про тив Ср би је и Цр не Го ре од 26. фе бру а ра 2007. го ди не). 

25) Уни ште ње гру пе зна чи фи зич ку де струк ци ју, а не де струк ци ју ње ног кул тур ног би ћа.

26) По сто ја ње ге но цид не на ме ре у до са да шњој прак си Ха шког три бу на ла је утвр ђи ва но 
пу тем сле де ћих кри те ри ју ма: а) оп шти кон текст ко ји об у хва та сле де ће еле мен те: 1) ши-
ри на и рас про стра ње ност из вр ше них де ла, 2) ши ра по ли тич ка док три на из ко је су де ла 
про из и ла зи ла, 3) обим оства ре них или по ку ша них де ла, 4) ме то дич ност у пла ни ра њу 
уби ја ња, 5) си сте ма тич ност уби ја ња и укла ња ња ле ше ва, 6) дис кри ми на тор ски ка рак-
тер де ла и 7) дис кри ми на тор ска на ме ра оп ту же ног, б) из вр ше ње дру гих кри вич них де ла 
си сте мат ски усме ре них про тив исте гру пе, ц) број по чи ње них зло чи на, д) си сте мат ско 
усме ра ва ње на ци ви ле због њи хо ве при пад но сти од ре ђе ној гру пи и е) по на вља ње де-
струк тив них и дис кри ми на тор ских де ла. 

27) У прак си Ха шког три бу на ла овај об лик ге но ци да је из вр ша ван сле де ћим де лат но сти ма: 
а) др жа њем за тво ре ни ка у за гу шљи вим и пре на тр па ним про сто ри ја ма, б) спа ва ње за-
тво ре ни ка на по ду и без ће ба ди, ц) ус кра ћи ва ње за тво ре ни ци ма хра не и во де, д) да ва ње 
за тво ре ни ци ма не чи сте во де ко ја би про у зро ко ва ла њи хо во обо ле ва ње, е) ус кра ћи ва ње 
ле ко ва за тво ре ни ци ма, ф) не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи за тво ре ни ци ма и г) из ла га ње 
за тво ре ни ка на пор ном ра ду. 



ДраганЈовашевић Одговорностзамеђународнезлочинеусветлу...

137

са на ме ром да се спре чи ра ђа ње уну тар гру пе и 5. на мер но пре ме-
шта ње де це јед не гру пе у дру гу гру пу. 

По ред не по сред ног пред у зи ма ња на ве де них рад њи (не по-
сред ни из вр ши лац) , као рад ње из вр ше ња ге но ци да сма тра ју се и 
сле де ће: 1. уче шће у за ве ри ра ди вр ше ња ге но ци да, 2. ди рект но и 
јав но под сти ца ње на вр ше ње ге но ци да (под стре ка ва ње), 3. по ку-
шај вр ше ња ге но ци да као и 4. са у че сни штво у би ло ком об ли ку у 
вр ше њу ге но ци да. 

„Зло чин про тив чо веч но сти“ пред ста вља кри вич но де ло 
пред ви ђе но у чла ну 5. Ста ту та Ха шког три бу на ла. Код опи са би-
ћа овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла из ри чи то је на ве де но да се 
ње го ва рад ња мо же пред у зе ти са мо за вре ме ору жа ног су ко ба (ме-
ђу на род ног или уну тра шњег ка рак те ра) пре ма ци вил ном ста нов-
ни штву ако се са сто ји у: 1. уби ству, 2. ис тре бље њу, 3. за ро бља ва њу, 
4. де пор та ци ји, 5. за тва ра њу, 6. му че њу, 7. си ло ва њу, 8. про го ну на 
по ли тич кој, ра сној и ре ли гиј ској осно ви и 9. пред у зи ма њу дру ге 
не чо веч не рад ње. 

Да би се мо гло ра ди ти о зло чи ну про тив чо веч но сти Ста-
ту том на ве де не де лат но сти мо ра ју би ти из вр ше не под сле де ћим 
усло ви ма 28): 1. мо ра по сто ја ти на пад – на пад по сто ји и ка да ни је 
упо тре бље на ору жа на си ла, али ако се он ја вља у об ли ку зло ста-
вља ња ци вил ног ста нов ни штва или у по ступ ци ма ко ји ма се при-
пре ма ју ова кве рад ње, 2. де ла оп ту же ног мо ра ју би ти део тог на-
па да, 3. на пад мо ра би ти усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва 
би ло ко је ка те го ри је, 4. на пад мо ра би ти рас про стра њен или си-
сте мат ски. На пад је рас про стра њен ка да је по сво јој при ро ди оп-
се жан или ка да је упра вљен про тив ве ли ког бро ја ли ца. На пад је 
си сте мат ски ка да се од но си на ор га ни зо ва ну при ро ду ака та на си ља 
при че му по сто ји ма ла ве ро ват но ћа да се то слу чај но до го ди ло и 5. 
из вр ши лац де ла мо ра да зна (да је све стан) да ње го ва де ла ула зе у 
оквир рас про стра ње ног или си сте мат ског на па да усме ре ног про-
тив ци вил ног ста нов ни штва. 

* * * 

Вој ни или ци вил ни аd hoc три бу на ли фор ми ра ни по сле Дру-
гог свет ског ра та ра ди су ђе ња учи ни о ци ма нај те жих ме ђу на род них 
кри вич них де ла ни су ус пе ли да за до во ље зах те ве прав де и пра вич-
но сти, за до во ље ња жр та ва, ни по ми ре ње по бе ђе них и по ра же них. 

28) Б. Ива ни ше вић, Г. Илић, Т. Ви шњић, В. Ја њић, ВодичкрозХашкитрибунал, Бе о град, 
2007, стр. 83-108.
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Сто га су број не ме ђу на род не кон фе рен ци је одр жа не под окри љем 
ОУН раз ма тра ле мо гућ ност осни ва ња над на ци о нал ног, уни вер зал-
ног суд ског ор га на ко ји би су дио сви ма и сву где за учи ње на нај те-
жа кри вич на де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног ху ма ни тар-
ног пра ва. 

Но, и по ред та квих зах те ва, по чет ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка се фор ми ра ју два ad hoc три бу на ла и то за бив шу СФР Ју-
го сла ви ју и Ру ан ду. Та ко је ма ја 1993. го ди не Ре зо лу ци јом Са ве та 
без бед но сти број 827 фор ми ран Ха шки три бу нал за утвр ђи ва ње 
кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње кри вич них санк ци ја оп ту же-
ни ма за по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у рат ним зби-
ва њи ма на тлу бив ше СФР Ју го сла ви је по чев од 1991. го ди не. Не-
што ка сни је но вем бра 1994. го ди не сли чан Три бу нал за Ру ан ду је 
фор ми ран Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти број 955.

У над ле жно сти Ха шког три бу на ла ко ји је сре ди ном го ди не 
„про сла вио“ два де сет го ди на по сто ја ња и ра да је сте утвр ђи ва ње 
кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње ка зни учи ни о ци ма нај те жих 
ме ђу на род них кри вич них де ла чи је ка рак те ри сти ке и обе леж ја би-
ћа утвр ђу је овај Ста тут. То су сле де ћа ме ђу на род на кри вич на де ла: 
ге но цид, зло чин про тив чо веч но сти, кр ше ње за ко на и оби ча ја ра-
то ва ња и те шке по вре де же нев ских кон вен ци ја. Прав на те о ри ја и 
бо га та суд ска прак са Ха шког три бу на ла, као и прак са кри вич ног 
пра во су ђа у Ср би ји, Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни ко ја се на-
сла ња на ха шку прак су у пот пу но сти су де фи ни са ла број на спор-
на пи та ња у ве зи са прав ном ква ли фи ка ци јом ових ме ђу на род них 
кри вич них де ла.
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Dragan Jovasevic 
RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONAL 
CRIMES IN THE LIGHT OF THE HAGUE 

TRIBUNAL JURISPRUDENCE

Re su me
With the en try in to for ce of the Sta tu te of the Ha gue Tri bu na le 

on May 1993, a new branch of cri mi nal law fi nally li ve – in ter na ti o nal 
cri mi nal law. In ter na ti o nal cri mi nal law as a system of le gal ru les con ta-
i ned in the do cu ments of in ter na ti o nal com mu nity and in the do cu ments 
of na ti o nal (in ter nal) cri mi nal law pro vi des for cri mi nal li a bi lity and 
pu nis hment for a gre at num ber of in ter na ti o nal cri mes. The se cri mes 
are acts of bre a king war laws and ru les of war fa re (in ter na ti o nal hu-
ma ni ta rian law) and al so they are the acts of har ming or im pe ri ling the 
pe a ce among na ti ons and the se cu rity of man kind. 

The se are next cri mes: ge no ci de, cri me aga inst hu ma nity, war 
cri mes and cri me of ag gres sion. For the se acts the re are pro vi ded most 
se ve re pe nal ti es and me a su res of pu nis hment known in the cri mi nal 
law to day. For per pe tra tors of the se cri mes in cer tain ca ses the pri mary 
ju ris dic tion is the one of in ter na ti o nal cri mi nal co urt (su pra-na ti o nal) 
aut ho ri ti es, such as f.е. Nu rem berg or Tokyo mi li tary Tri bu nal, Ha gue 
Tri bu nal, the Cri mi nal co urt of Ro me, etc. This pa per analyzes the in-
ter na ti o nal cri mes sta ted in the Ha gue Sta tu te of the In ter na ti o nal cri-
mi nal co urt, in or der to be able to fully con si der the cha rac te ri stics of 
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the se cri mes which are ot her wi se pro vi ded in the pro vi si ons of the new 
cri mi nal le gi sla tion of Re pu blic of Ser bia adop ted in 2005.
Key words: in ter na ti o nal cri mi nal law, Ha gue Tri bu na le, cri me, re spon si bi lity, 

pe nal ti es

* Овај рад је примљен 17. децембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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МирољубЈевтић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

ДА ЛИ ЈЕ ПРИКАЗ ИСЛАМСКЕ ВЕРЕ  
У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ ЗЛОНАМЕРАН?* 

Са же так
При каз исла ма у Гор ском ви јен цу и оста лим Ње го ше вим де-

ли ма пред мет је број них ана ли за. Му сли ма ни у огром ној ве ћи ни 
на па да ју Ње го ша и оп ту жу ју га да је ан ти и слам ски ори јен ти сан. 
У по след ње вре ме, још ра ди кал ни је оп ту жбе Гор ског ви јен ца као 
ан ти и слам ског де ла до ла зе од не ких ис так ну тих за го вор ни ка не-
срп ског цр но гор ства. Ауто ри ко ји су се су прот ста вља ли овим на-
па ди ма има ју је дан озби љан не до ста так. Они ни су упо ре ђи ва ли 
Ње го ше ву сли ку исла ма са сли ком ко ју о тој ве ли кој и по што ва ња 
до стој ној ре ли ги ји да ју са ми му сли ма ни. Овај текст ра ди упра во 
то. Упо ре ђу је сли ку исла ма ко ју да ју му сли ма ни и сли ку ко ју да је 
Ње гош, све са ци љем да се ви ди, да ли се ове две сли ке чи ње нич но 
раз ли ку ју или не. 
Кључ не ре чи: Гор ски ви је нац, сли ка исла ма, од но си, вер ски су ко би, вер-

ска са рад ња, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179008, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 



СПМ број 1/2014, година XXI, свеска 43. стр. 141-158.

142

Овај текст по чи ње пи та њем: Да ли при каз ислам ске ве ре у 
Ње го ше вим де ли ма зло на ме ран?1) Већ из то га се ви ди ка ква је при-
ро да ру ко пи са ко ји сле ди. На ша ана ли за ће по ку ша ти да по ка же 
ка кво је ви ђе ње ове свет ске ре ли ги је у де ли ма ве ли ког срп ског пе-
сни ка. Сва ко ме ко иоле по зна је Ње го ше во ства ра ла штво ја сно је, 
да је то јед на од цен трал них те ма ко ји ма се пе сник и вла ди ка ба ви. 
А и ка ко би би ло друк чи је? Де ло вао је у ма лој од сву да сти сну тој 
Цр ној Го ри. Са три стра не му сли ма ни ма, а са че твр те ри мо ка то-
ли ци ма из Аустри је. При то ме је ислам ски при ти сак био ја чи и 
трај ни ји. Та ко да је он као вла дар те др жа ви це, ко ја се ра ђа ла био 
оп сед нут пи та њем ка ко да се тих при ти са ка осло бо ди. За то је ло-
гич но што је ње го во пе снич ко де ло про же то сли ком исла ма и му-
сли ман ско-хри шћан ским од но си ма.

Пи та ње да ли је Његoш био до жи вља ван као зло на ме ран 
пре ма исла му не тре ба мно го об ја шња ва ти. На ње га је од го во ре но 
од но сом свих ге не ра ци ја му сли ма на пре ма Ње го ше вом де лу од мо-
мен та ка да су се са њим упо зна ли. Ду го трај ност те чи ње ни це ви ди 
се из из ја ве Бо шњач ке стран ке у Цр ној Го ри по во дом пред ло га да 
се дан пе сни ко вог ро ђе ња сла ви као на ци о нал ни пра зник Цр не Го-
ре. Пред лог је на стао у но вем бру 2013. Бо шњач ка стран ка сма тра 
не до пу сти вим да се „у гра ђан ској Цр ној Го ри, др жав ним пра зни-
ком про гла ша ва ње гов ро ђен дан, по го то во ако се зна да су не ке 
иде је ње го вог де ла (’Гор ски ви је нац’), у сво јој бу квал ној ин тер-
пре та ци ји, би ле идеј ни кон цепт и оправ да ње из во ђа чи ма зло чи на 
и ге но ци да над ислам ским ста нов ни штвом у 19. и 20. ве ку у Цр ној 
Го ри и окру же њу”.2) Му сли ма ни за то у сво јој ве ћи ни гле да ју на 
Ње го ша као ан ти и слам ског пи сца.

По себ но је ва жно да се и у оном де лу срп ског на ро да из Цр-
не Го ре ко ји упор но те жи да до ка же ка ко са Ср би ма не ма ни ка кве 
ве зе, а све то због по тре бе да омо гу ћи оп ста нак те иде је, тра же са-
ве зни ци сву да па нор мал но и у му сли ман ским ре до ви ма ко ји пре ма 
по пи су чи не око 17,7% ста нов ни ка3). Ка ко то из гле да у прак си по-
ка за ће ре чи јед ног од по зна ти јих за го вор ни ка цр но гор ства Је вре ма 

1) Аутор ових ре до ва има мо рал ну оба ве зу да се ба ви овом те мом, за то што је 1996. го ди не 
на веб сај ту Њу јорк тај мса би ла озбиљ на пла не тар на рас пра ва. У њој је че сто ко ри шће-
но и на ше име. Због то га је Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац на пи сао аутор ски текст у ко јој је 
је дан под на слов био „Ње гош из ме ђу Ан дри ћа и Ми ро љу ба Јев ти ћа“. Ци ти ра но пре ма: 
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Пр ва по бе да у го сти ма“, Ду га, Бе о град, 20.7. - 2.8.1996.

2) Ци ти ра но пре ма http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Bo snjac ka-stran ka-Nje go sa-ne ce mo-
sla vi ti.sr.html (До ступ но 14.1.2014.)

3) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/mj.html (До ступ но 
14.1.2014.)
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Бр ко ви ћа и то за му сли ман ску но ви ну „Да ни“ из Са ра је ва. Бр ко вић 
ка же: „То су цр но гор ске тми не ко ји ма је сва ка ко ку мо вао и Ње гош 
не ким сво јим го то во ге но цид ним сти хо ви ма. Зар Ње гош не го во ри 
о му сли ма ни ма као о не че му стра ном и на ка рад ном кад ка же 'Ка ко 
смр де ове по ту ри це?!' И ка ко сад мо ја су пру га мо же у Под го ри ци 
пре да ва ти Гор ски ви је нац, ци ти ра ти тај мон стру о зни стих о смра-
ду по ту ри ца, а слу ша ју је на ша бра ћа му сли ма ни и чи ји је 'гри јех', 
ето, што су при ми ли му ха ме дан ство. Цр но гор ци ни ка да ни су има-
ли сна ге да се су о че са ужа сом и те ре том ко ји нам је оста вио Ње-
гош. Ја сам пр ви на пра вио не ке ко ра ке, до ду ше вр ло оба зри во, да 
се Ње гош све де на пра ву мје ру, да се пре ста не са ка но ни зи ра њем 
сва ке ње го ве ми сли, и да се он вра ти по е зи ји и са мо по е зи ји“4). 
Прет ход не ре че ни це по ка зу ју да је Ње гош бит но ути цао на фор ми-
ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та.5)

Сва ко ме ко чи та ове ре до ве ја сно је се ов де не ра ди ни ка квој 
умет но сти. И да Ње гош ни је ин те ре сан тан као пе сник већ због по-
ли тич ких по сле ди ца ко је ње го во де ло иза зи ва. Све то је ди рект но 
по ве за но са ре ли ги јом. У овом слу ча ју са му сли ман ско-хри шћан-
ским од но си ма и то, у усло ви ма ка да се ра ди о су ко бу два по ли тич-
ка су бје кат ко ји се ре ли ги о зно де фи ни шу, иза зи ва при мар но по ли-
тич ке по сле ди це. Та ко ре ли ги ја и по ли ти ка ов де ди рект но до ла зе у 
спре гу. За то се овај рад ди сци пли нар но сме шта у по ље по ли ти ко-
ло ги је ре ли ги је6) .

То до са да ни је био слу чај, ка да се рас пра вља ло о по ли тич-
ким ди мен зи ја ма Ње го ше вог де ла. Пре све га због то га што по ли-
ти ко ло ги ја ре ли ги је као на уч на ди сци пли на ни је ни по ста ја ла7). 
Она је на и ме ро ђе на у по след њим де це ни ја ма 20. ве ка и као та ква 
има ла је мно ге дру ге број не про бле ма ко је је тре ба ло да ре ша ва, 
пре све га про бле ме ве за не за ње но кон сти ту и са ње8). Та ко да, ка да 
је Ње го ше во де ло тре ти ра но као ин спи ра ци ја за по ли тич ку ак ци ју 
и по ли ти ку уоп ште, то је би ло у окви ру не ких дру гих на у ка. Ка ко 
су про ти ву ре че но сти око Ње го ше вог де ла, пре све га, ве за ни за по-

4) „Ужас и те рет вла ди ке Ње го ша“, Да ни, 24.11.1997. стр. 45, Са ра је во.

5) Јо ван Ба зић, „Уло га Ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти е та“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4/2012.

6) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1/2007.

7) Ни ка Штурм, „Би бли о те ка Срп ска по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је“, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
бр. 2/2012.

8) Исто; По гле да ти о то ме и Ми ро љуб Јев тић, По ли тич ки од но си и ре ли ги ја, Цен тар за 
про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2011; исти аутор Про бле ми по ли ти-
ко ло ги је ре ли ги је, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2012.
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ли тич ке по сле ди це ње го вих ре ли гиј ских иде ја, он да је ја сно да је 
при мар на на у ка у то ме сми слу за ду же на за ову ана ли зу упра во по-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је. Ње го ше во де ло се, по ред есте ти ке, до са да 
нај ви ше ана ли зи ра ло у ве зи са срп ским иден ти тет ским пи та њи-
ма9). Да ли су и Цр но гор ци Ср би или ни су итд? По сле ових ре чи 
ја сно је, да ће основ ни за да так тек ста би ти да ана ли зи ра Гор ски 
ви је нац, пре све га али и оста ла Ње го ше ва де ла, са тач ке гле ди шта 
по ли тич ких ин те ре са му сли ма на и не му сли ма на ко јих се Ње го ше-
во де ло ти че. Основ но што се да при ме ти ти, ка да се ана ли зи ра ју 
по ли тич ки при сту пи тек сту Гор ског ви је на ца, а ти чу се исла ма, је-
сте да се ана ли ти ча ри и кри ти ча ри не ко ри сте оним што би не из о-
став но мо ра ли. А то је тач ним чи ње ни ца ма о са мој при ро ди ислам-
ске ре ли ги је од но сно иде о ло ги је. За то што је то је ди ни на чин да се 
до ђе до тач них од го во ра на пи та ње: ка кав је Ње го шев став пре ма 
исла му? Да се упо ре ди оно што му сли ма ни го во ре са ми о сво јој 
ве ри и оно што о њој ка же Ње гош. Па да се он да то срав ни и ви ди 
да ли је Ње гош о исла му го во рио као не зна ли ца и мр зи тељ, или је 
до бро знао шта при ча. Овај текст ће упра во ко ри сти ти ту ме то ду, 
ко ју до са да ни ко ни је ко ри стио.

 Јер ислам ни је обич на ре ли ги ја. Од но сно ре ли ги ја у уоби ча-
је ном сми слу ко ји се за ре ли ги је уоп ште ве же. Ислам са ми му сли-
ма ни до жи вља ва ју као иде о ло ги ју. И то, мо ли мо чи та о це да обра те 
па жњу на ову чи ње ни цу, не обич ну иде о ло ги ју не го као ре во лу ци-
о нар ну иде о ло ги ју. А то је већ не што са свим дру го од оно га о че му 
кри ти ча ри Ње го ша го во ре ка да га на па да ју за исламoфобију. Јер 
ако је ислам ре во лу ци о нар на идеологијa он да чак ни на пад на ње га 
ни је на пад на ре ли ги ју већ на ре во лу ци о нар ну по ли тич ку иде о ло-
ги ју. А то је са свим дру га ствар од на па да на ре ли ги ју. Јер ре во лу-
ци о нар не су иде о ло ги је и троц ки зам и на ци зам. И ко ће да нас да 
ка же да на пад на на ци зам ни је ло ги чан и је ди но оче ки ван став од 
сва ког чо ве ка. Нор мал но ов де нам не па да на па мет да ислам као 
ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју по и сто ве ти мо са на ци змом или не ком 
дру гом слич ном иде о ло ги јом, већ са мо да ка же мо, да ако је ислам 
ре во лу ци о нар на иде о ло ги ја, он да се чак ни на пад на ње га не мо же 
тре ти ра ти као ре ли гиј ска не то ле ран ци ја.

 А да ли је ислам ре во лу ци о нар на иде о ло ги ја или ни је по гле-
дај мо шта о то ме ве ле са ми му сли ма ни. Офи ци јел ни пред став ни ци 
исла ма на на ци о нал ном ни воу су увек на ци о нал не ислам ске вер ске 
за јед ни це. На ци о нал не у сми слу да де лу ју у од ре ђе ним по ли тич-

9) Гор да на Жив ко вић, «Бор ба за но ви срп ски иден ти тет», Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 
3/2011.
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ким гра ни ца ма. На под руч ју бив ше СФРЈ то је би ла Ислам ска за-
јед ни ца те зе мље(ИЗ). Она је из ра жа ва ла слу жбе не ста во ве о то ме 
шта је ислам. Ти ста во ви су би ли оба ве зу ју ћи за све оне ко ји же ле 
да бу ду сма тра ни при пад ни ци ма за јед ни це. Са те тач ке гле ди шта 
ја сно је да су за нас ре ле вант ни са мо ста во ви ислам ске за јед ни-
це о то ме шта је ислам. Да кле ИЗ СФРЈ ко ја је би ла нај у ме ре ни ја 
ислам ска за јед ни ца у све ту, има ју ћи у ви ду окру же ње у ко ме је де-
ло ва ла, је у јед ном од сво јих слу жбе них ча со пи са, иза ко јих сто ји 
сво јим ауто ри те том о при ро ди исла ма об ја ви ла сле де ћи став“. Али 
исти на је у то ме да ислам ни је име за ре ли ги ју ни ти је му сли ман 
на зив на ци је. У зби љи ислам је ре во лу ци о нар на иде о ло ги ја и про-
грам ко ји те жи да про ми је ни дру штве ни по ре дак це лог сви је та 
и да га уре ди у са гла сју са сво јим од ред ба ма и иде а ли ма. Му сли-
ман је на зив ме ђу на род не ре во лу ци о нар не пар ти је ор га ни зо ва не по 
исла му да спро ве де у дје ло њен ре во лу ци о нар ни про грам. А џи хад 
се од но си на ре во лу ци о нар ну бор бу и крај њи труд ко ји ислам ска 
пар ти ја спро во ди у на ве де ном ци љу“10). Ако са ми му сли ма ни де-
фи ни шу ислам као ре во лу ци о нар ну по ли тич ку иде о ло ги ју, за што 
им не би смо ве ро ва ли? По ли тич ку и ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју 
ко ја те жи да про ме ни дру штве ни по ре дак це лог све та, да кле и те 
ма ле по ли тич ке за јед ни це ко ју Ње гош пред во ди. Ка кав он да став 
од ње га мо же мо оче ки ва ти пре ма та квој док три ни? Да мир но пу-
сти му сли ма не ко ји су ре во лу ци о нар на пар ти ја, ка ко са ми се бе де-
фи ни шу, а не вер ни ци јед не од др жа ве одво је не ве ре, да уле те у 
це тињ ски ма на стир и да га пре тво ре у џа ми ју? Да ли би се му сли-
ма ни сло жи ли да ва се љен ски па три јарх са да уђе у Аја Со фи ју и да 
је са мо вра ти на ме ни ко јој је на ме ње на, да бу де цр ква? И да ли је 
не ло гич но пи та ње с ко јим пра вом они си лом оти ма ју не што што 
ни је њи хо во, а за Аја Со фи ју сви зна мо чи ја је. И да ли љу ди има ју 
пра во да бра не свој жи вот и имо ви ну или не? Уоста лом по зна та је 
ствар да зло чи ни не за ста ре ва ју. А при ли ком осва ја ња Аја, уства ри, 
Све те Со фи је по чи ње ни су стра вич ни зло чи ни.

Ка ко то у прак си из гле да по ка за ће нам на ста вак тек ста из 
по ме ну тог Та кви ма. „Ислам те жи да уни шти све др жа ве и вла-
де би ло гдје на ли цу зе мље ко је су су прот ста вље не иде о ло ги ји и 
про гра му исла ма без об зи ра на др жа ву и на ци ју ко ја је на вла сти. 
Свр ха исла ма је да ус по ста ви др жа ву на те ме љу сво је иде о ло ги је 
и про гра ма без об зи ра ко ја на ци ја по ста је но си лац исла ма или пак 
ко ја на ци ја је пот ко па на у про це су осни ва ња иде о ло шке ислам ске 
др жа ве. Ислам тра жи Зе мљу - не са мо њен дио не го ци је лу пла-

10) Та квим 1992, Пред сед ни штво Удру же ња Ил лми је у БиХ, Са ра је во, стр. 67.
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не ту...“11). Ако је ово став нај ми ро љу би ви је ислам ске за јед ни це на 
све ту ИЗ СФРЈ, ви ше од сто го ди на по сле Ње го ше ве смр ти, он да 
нам је ја сно ка кав је био став му сли ма на ко ји су, са вре ме ним је зи-
ком ре че но, про тив прав но, у вре ме Ње го ше вог жи во та си лом про-
тив во ље цр но гор ских Ср ба у роп ству др жа ли ско ро це лу са да шњу 
Цр ну Го ру. Под го ри ца, Ник шић, Ко ла шин, Бар, Ул цињ, Мој ко вац, 
Бе ра не... све је то та да би ло ислам ско-осман ски сул та нат. И тај сул-
та нат је пре ко до ма ћих му сли ма на хтео да уни шти и по след њи жи-
жак сло бо де под Лов ће ном. Са мо у том се кон тек сту мо ра по сма-
тра ти став Гор ског ви је на ца пре ма исла му. Ни ка ко друк чи је. 

То кри ти ча ри Ње го ша из му сли ман ских ре до ва не спо ми њу. 
А Ср би ко ји же ле да не бу ду Ср би не го сто по стот ни Цр но гор ци, 
ка кав је Је врем Бр ко вић, то или не зна ју или не ће да зна ју. Јер им 
му сли ма ни из Цр не Го ре да нас тре ба ју. Без њих уоста лом не би 
би ло ни не за ви сне цр но гор ске др жа ве. Уоста лом то је ма те ма ти-
ка. За су ве ре ност је гла са ла је два по ло ви на би рач ког те ла. И ско ро 
сви му сли ма ни су би ли за то. Бeз му сли ма на не би би ло не за ви сне 
Цр не Го ре, ни дан да нас. За то што они ко ји твр де да су ет нич ки 
Цр но гор ци, и да не ма ју ни шта са Ср би ма, и да нас чи не ма њи ну 
ста нов ни штва те др жа ве. Цр но гор ца по на ци о нал ној при пад но сти 
има 44,98 % 12)

Пре ма то ме ако узме мо та кву сли ку исла ма, ко ју о се би да-
ју нај ре пре зен та тив ни ји пред став ни ци слу жбе ног исла ма у бив шој 
СФРЈ и упо ре ди мо то са Ње го ше вом сли ком му сли ма на ви де ће мо 
да ли у том тре ти ра њу има раз ли ке или не ма? На са мом по чет ку 
Гор ског ви јен ца Ње гош пе ва:

„Ви ђи вра га су се дам би њи шах 
су два ма ча а су дви је кру не 
пра у ну ка Тур ко ва с ко ра ном; 
за њим ја та про кле то га ко та, 
да опу сте зе мљу сва ко ли ку 
ка ска ка вац што по ље опу сти;... 
Сем Ази је ђе им је гни је здо, 
враж је пле ме по зо ба на ро де; 
дан и на род као ћу ку ти ца: 
Му рат Епир, а Му ха мед Грч ку, 
два Се ли ма Ци пар и Афри ку! 
Сва ки не што не оста де ни шта“... 
Ку го људ ска да те бог уби је! 

11) Исто, стр.68

12) http://www.mon stat.org/user fi les/fi le/po pis2011/sa op ste nje/sa op ste nje%281%29.pdf (До-
ступ но 14.1.2014.)
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Али ти је ма ло по сви је та 
те си сво јом зло ћом отро ва ла, 
но си отров сво је ад ске ду ше 
и на овај ка мен из бљу ва ла?13)

Упо ре ди мо оно што нам го ре у Та кви му по ру чу је пред сед-
ни штво удру же ња ил лми је БиХ, да кле вр хов но удру же ње свих 
све ште ни ка и то штам па у у огром них 30.000 при ме ра ка. Зна чи 
у то ли ко при ме ра ка да је ушло у ско ро сва ку му сли ман ску ку ћу 
и по ру чи ло му сли ма ни ма да је то ислам и да дру гог исла ма не ма. 
Упо ре ди мо то са прет ход но на ве де ним сти хо ви ма из Гор ског ви је-
на ца. При то ме под се ти мо се да је Та квим сво је ста во ве штам пао 
141. го ди ну по сле смр ти Ње го ша. Да кле то је штам па но у вре ме 
ин тер кон ти нен тал них ле то ва и функ ци о ни са ња По ве ље ОУН ко ја 
за бра њу је агре сив ну по ли ти ку и рат као сред ство за ре ша ва ње ме-
ђу на род них спо ро ва. А Ње гош је сво је сти хо ве пи сао у до ба ка да 
ни шта од то га не по сто ји и кад му сли ма ни оли че ни у исла ми зо ва-
ним цр но гор ским Ср би ма:Рај ко ви ћи ма, Ле ки ћи ма, Мар ко ви ћи ма, 
Ђур ђе ви ћи ма, Бо шко ви ћи ма, По по ви ћи ма, Дра шко ви ћи ма ...14) на-
ср ћу на Цр ну Го ру са ци љем да је са свим уни ште. Што је по себ но 
ва жно и по сле пре стан ка по сто ја ња ислам ско-осман ског сул та на-
та, ка да су се ње га и са ми Тур ци од ре кли ови му сли ма ни срп ске 
на род но сти се бо ре за ту не по сто је ћу ислам ско-осман ску др жа ву. 
То се са свим ја сно ви ди из пе са ма ко је је пи сао по ме ну ти Ју суф 
Ме хо њић. Ево ка ко ти сти хо ви гла се:

„Ево вак та од Ра та Бал ка на 
ка ко чи ним хи змет за сул та на. 
По ред Вје ре и сво га Ва та на, 
рад Тур ско га љу та си би ја на 
Рад На ма за на ше га сул та на 
Све сам про тив дин ског ду шма ни на 
у ко ми ту ис пра ти јо ду шу, 
Не оста је бр да ни До ли не 

13) Гор ски Ви је нац, сти хо ви 5, 20,50 Сви је тлост, Са ра је во, 1989.

14) Сва ова пре зи ме на ни су фи гу ра тив но узе та. Она ствар но по сто је. Мо гу се про на ћи у 
те ле фон ском име ни ку Цр не Го ре. И нор мал но од но се се на про шлост а не на са да шње 
ге не ра ци је му сли ма на ко ји но се ова пре зи ме на. Као при мер на во ди мо Ху се и на Бо шко-
ви ћа (1890 Ма о че, Пље вља - 1968. Тур ска). Он је по сле Пр вог свет ског ра та као од мет-
ник че то вао у кра је ви ма Се вер не Цр не Го ре са сво јим са бор цем Ју су фом Ме хо њи ћем. У 
сво јим ак ци ја ма ли кви ди рао је пре све га пред став ни ке вла сти али и ви ђе ни је хри шћа-
не. А у пре да си ма бор бе су сво је ак ци је опи си ва ли као ак ци је џи хад ског ти па и о то ме 
ства ра ли еп ске пе сме. Ов де ци ти ра но пре ма: Шер бо Рас то дер, Бе о град ска По ли ти ка о 
ко мит ској дје лат но сти Ху се и на Бо шко ви ћа и Ју су фа Ме хо њи ћа. Три до ку мен та о оста-
вин ској рас пра ви имо ви не Ху се и на Бо шко ви ћа, Ал ма нах, бр. 53-54, Под го ри ца, 2012. 
стр. 217.
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Ни Зе ле не Го ре ни ’пла ни не 
Што ни је сам кр вљу обо јио 
И мо ји јем пла чом про бу дио 
Дра ги ца ре Те бе че ка ју ћи 
Да би на нас окре нуо гла ву 
Ево вак та Де вет го ди на да на 
Ко ми ту јем у про тив ду шма на 
А све че кам На зар од сул та на 
Па сам Бо га је мин учи ни јо 
Да се ше ћу По стам бо ли Тур ци 
И дру га ри по пла ни ни ву ци 
Не ћу Вла шкој при сту пи ти ру ци...“.15)

Пи та мо сва ког до бро на мер ног чи та о ца: ко ја је раз ли ка из ме-
ђу ви ђе ња исла ма ко је да је Та квим и ових сти хо ви Ју су фа Ме хо њи-
ћа? Чак шта ви ше док Та квим го во ри о исла му уоп ште, Ме хо њић, 
ко ји ре пре зен ту је ве ли ке по бу ње нич ке фор ма ци је и број не ја та ке 
ов де сву сво ју бор бу по све ћу је џи ха ду за осман ског сул та на. Да кле 
ко ја је раз ли ка из ме ђу сли ке ислам ског ра та ко ју да ју Та квим, и 
сти хо ва Ју су фа Ме хо њи ћа и оно га ко је да је Гор ски ви је нац?. Што 
је по себ но ва жно Ме хо њић то пе ва 70-де се так го ди на по сле Ње го-
ше ве смр ти ка да ско ро ни ко у Цр ној Го ри ви ше не по сту па као Вук 
Ман ду шић. Из у зет но зна чај но је да и сам исто ри чар и му сли ман 
Шер бо Рас то дер то при зна је ин ди рект но. Опи су ју ћи Ме хо њи ћев 
џи хад он ве ли „У сва ком слу ча ју, Ме хо њић је сло вио за хра брог и 
од ва жног рат ни ка, ко ји ду го ни је схва тао да је про па ла Осман ска 
им пе ри ја.“16)

Ви ди се да је Ње гош са вр ше но до бро раз у мео да је ислам 
иде о ло ги ја и да је ту ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју пред ста вио она-
квим ка ква је сте. При то ме кри тич ка но та ко ја се про те же кроз Гор-
ски ви је нац уоп ште не рас пра вља о ислам ској те о ло ги ји. Ислам ска 
дог ма ти ка се Ње го ша уоп ште не ти че. Јер Ње гош не ма про бле ма 
са њом. Он има про бле ма са мо са оним де лом исла ма ко ји же ли да 
уни шти ње го ву отаџ би ну и ње гов срп ски на род.

Иден ти чан му јe став пре ма му сли ма ни ма. Под се ти мо се 
опeт Та кви ма. Aко Та квим опи су је му сли ма не као „ме ђу на род ну 
ре во лу ци о нар ну пар ти ју“ у ње го вом слу ча ју фор ми ра ну и од ње го-
вих су на род ни ка ко ји у име те пар ти је же ле да уни ште сво ју соп-
стве ну бра ћу, у ко рист јед ног са свим ино род ног на ро да са ко јим су 
се сто пи ли, ка ко он да да их друк чи је ви ди Ње гош? Ка ко друк чи је 

15) Исто, стр. 218.

16) Исто, стр. 217.
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не го као љу де ко ји су у том тре нут ку из да ли сво ју зе мљу. И шта је у 
том сми слу спор но у ре чи ма Ву ка Ми ћу но ви ћа, ако се оне упо ре де 
са ста во ви ма из Та кви ма 

„Ка кво вла ше крм ска по ту ри це! 
Ђе из дај ник бо љи од ви те за? 
Ка кву са бљу ка жеш и Ко со во? 
да л’ на ње му за јед но не бје смо, 
па ја рва и та да и са да, 
ти из дао при јед и по сли јед, 
обр љао образ пред сви је том, 
по ху лио вје ру пра ђе дов ску, 
за ро био се бе у ту ђи на?“17) 

По го то ву због то га што ре чи Ву ка Ми ћу но ви ћа ни су би ле 
ни чим иза зван хир, већ од го вор на увре ду ко ју му је из ре као Хам за 
ка пе тан на сле де ћи на чин:

„Ја сам бо љи чуј вла ше од те бе; 
бо ља ми је вје ра не го тво ја; 
ха та ја шем, брит ку са бљу па шем, 
ка пе тан сам од ца ре ва гра да, 
у њем вла дам од три ста го ди нах; 
ђед ми га је на са бљу до био...“.18) 

Са мо у то ме кон тек сту се мо гу раз у ме ти ре чи о из да ји, Оне 
де фи ни тив но не ма ју ни ка кву ве зу са про ме ном ве ре. Што је по себ-
но ва жно за тај тре ну так ка да су љу ди ди са ли, да се та ко из ра зи мо, 
кроз ре ли ги ју.

Да ове на ше ре чи ни су про из во љан за кљу чак у ци љу од бра-
не не че га што је, са тач ке гле ди шта да на шњих схва та ња ме ђу вер-
ских од но са, нео др жи во, не ка по ка жу сле де ће ре чи вла ди ке и пе-
сни ка из јед ног дру гог ње го вог де ла:

„Сва ки Ср бин ко ји се пре вје ри 
Про сто вје ру што за гр ли дру гу, 
Но му про сто не би ло пред Бо гом 
Што оцр ни образ пред сви је том 
Те се зва ти Ср би ном не хо ће 
Ово ти је Ср бе ис ко би ло, 
Ро бо ви ма ту ђим учи ни ло“.19)

17) Исто, 375-385.

18) Исто, 365-370.

19) Пе тар Пе тро вић Ње гош, Ла жни цар Шће пан ма ли, Ок то их, ве ти го ра, Под го ри ца, 2001, 
стр. 180.



СПМ број 1/2014, година XXI, свеска 43. стр. 141-158.

150

Про ме на ве ре ни је да кле про блем већ пре ла зак на стра ну не-
при ја те ља соп стве ног на ро да. Са мо у том сми слу се мо гу схва ти ти 
ре ћи Ву ка Ми ћу но ви ћа, ко је су ка ко смо ви де ли од бра на на аро-
гант ну увре ду Хам зе Ка пе та на. Али и ре чи вла ди ке Да ни ла ко ји 
ве ли:

„Бог вас клео, по га ни из ро ди 
што ће тур ска вје ра ме ђу на ма? 
ку да ће те с кле твом пра ђе дов ском? 
Су чим ће те изаћ пред Ми ло ша 
и пред дру ге срп ске ви те зо ве 
ко ји жи ве до клен сун це гри је“.20)

Па чак и та да, то не би био про блем да се због ве ре не на па-
да ју бра ћа. По на вља мо ско ро це ла са да шња Цр на Го ра: Под го ри ца, 
под руч је са да шњег Да ни лов гра да, Ник шић, Ко ла шин, Мој ко вац, 
Ул цињ, Бар, Пље вља... би ли су ме ста са осман ским гар ни зо ни ма. 
Ода тле се вр шио на пад на Цр ну Го ру. Ве лик број пе са ма ко је Ње-
гош штам па го во ре о то ме. Нпр. у Пе сми „Црм ни ча ни“

„Че ту ку пи Ле кић Ха сан-бе го 
Од кр ва ве ше хер-Под го ри це. 
Ма лу че ту че тр де сет дру гах 
Ево по љем ши ро ки јем по ђе 
И го ре се Ту ре при фа ти ло 
До кле до ђе Су тор ман –пла ни ни... 
Ал, то иду три-че ти ри дру га. 
Он дај Ха сан дру жби бје се дио: 
Не мој ко ји же ћи џе вер да на 
При ђе мо га, бра ћо не чу је те 
На со ко ла Ву че ти ћа Мар ка“21)

За под го рич ке му сли ма не ко ји са Тур ци ма де фи ни тив но не-
ма ју ни ка кве ет нич ке ве зе, ка ко ви ди мо Мар ко Ву че тић је не при ја-
тељ. Јер је акт исла ми за ци је за Ха са на Ле ки ћа и ње го ве јед но вер це 
био про све тље ње. Мар ко Ву че тић је под се ћа ње на мрак у ко ме су 
до исла ми за ци је жи ве ли. Да кле жи вот у сло бод ној Зе ти, од но сно 
Цр ној Го ри био је мрак а му сли ма ни ко ји су до шли и осво ји ли је, 
до не ли су све тло. Да то ни је про из во љан за кљу чак ауто ра овог тек-
ста не ка по ка же ми шље ње Ха са на Ка фи је Пру шћа ка (1544-1616). 
„Овај аутор је ва жан из два раз ло га. Пр ви је тај што је он, сам за 
се бе, из нео да је ње гов пра де да Ја ков пре шао на ислам у вре ме 
осва ја ња Бо сне, а дру ги за то што ва жи за јед ну од ва жни јих лич но-

20) Гор ски ви је нац, 75-80.

21) Пе тар дру ги Пе тро вић Ње гош, Пје сме, Ок то их, Све ти го ра, 2001, стр. 7.
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сти у кул тур ној исто ри ји БиХ му сли ма на.22) Из ње го вог де ла ви ди 
се ко ли ко је при пад ност исла му, уби ла би ло ка кву ве зу са ње му по-
зна том чи ње ни цом да му је пра де да био хри шћа нин и да је Бо сна 
осво је на и уни ште на као не за ви сна др жа ва од љу ди ко је он при хва-
та као сво ју бра ћу и бо ри се са њи ма за јед но за очу ва ње вла сти из 
Ца ри гра да, што под ра зу ме ва да се Бо сна ни ка да ви ше не уз диг не 
као не за ви сна др жа ва и све то са мо у име ислам ске др жав но-прав-
не и по ли тич ке те о ри је. Сам Пру шћак ве ли да је ње гов пра де да 
Ја ков жи вео као хри шћа нин у ме сту Пру сац и ‘та да га је уз ви ше ни 
Ал лах, ко ји је опро стив, упу тио на пра ви пут, па је при мио ислам 
у ври је ме до ла ска Абу ал Фат ха да за у зме Пру сац.'“23) Чи ње ни ца је 
да је сул тан Мех мед Фа тих уни штио бо сан ску не за ви сност и убио 
бо сан ског кра ља Сте фа на То ма ше ви ћа, а ка ко ви дим Пру шћак се 
ра ду је то ме ак ту из да је сво га пра де де. Пру шћак је те о лог и ово је 
те о ло шко об ја шње ње. Зна чи то што је Ја ков био хри шћа нин је грех 
и Пру шћак се ра ду је Ала хо вој ми ло сти, ко ја му је спа си ла пра де ду. 
Ку ран ја сно ка же „А онај ко же ли не ку дру гу вје ру оси ма исла ма, 
не ће му би ти при мље на, и он ће на оном сви је ту на стра да ти“.24) И 
да ље „оне ко ји не бу ду вје ро ва ли на стра шне му ке ћу уда ри ти и на 
овом и на оном сви је ту и ни ко им не ће мо ћи по мо ћи...“.25)

Ње гош у Гор ском ви јен цу по ка зу је да са вр ше но раз у ме да 
акт при хва та ња ислам ске ве ре за ње го ву до ју че ра шњу бра ћу зна чи 
по и сто ве ћи ва ње са ислам ским осва ја чи ма из Ца ри гра да и да му-
сли ма ни ни ка да не ће од у ста ти од је дин ства са Ца ри гра дом и да ће 
се до по след ње ка пи кр ви бо ри ти про тив пра во слав них цр но гор-
ских Ср ба и то опи су је ре чи ма Му стај ка ди је:

„О Стам бо ле зе маљ ско ве се ље, 
ку по ме да, го ро од ше ће ра, 
ба њо слат ка људ ско га жи во та, 
ђе се ви ле у шер бет ку па ју - 
О Стам бо ле, све че ва па ла то, 
ис точ ни че си ле и све ти ње, 
бог из те бе са мо бе ге ни ше. 

22) Омер На ки ће вић, Ха сан Ка фи ја Пру шћак, пи о нир арап ско-ислам ских зна но сти у БиХ, 
Са ра је во, 1977. стр. 13.. Ов де ци ти ра но пре ма Ми ро љуб Јев тић, Ислам ска ви зи ја све та 
код Иве Ан дри ћа, Цен тра за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Беoград, 2013, 
стр. 27.

23) Исто, стр. 13. Ов де ци ти ра но пре ма Ми ро љуб Јев тић исто

24) Ку ран с пре во дом Бе си ма Кор ку та, Са ра је во, 1984, су ра 3, ајет 85.

25) Исто, су ра 3, ајет 56.
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чрез про ро ка са зе мљом вла да ти; 
што ће ме не од те бе од би ти?“26)

До ла зак исла ма јер за Му стај ка ди ју је све тлост. За то би он, 
пре тва ра њем це тињ ског ма на сти ра у џа ми ју, ка ко ве ру је, учи нио 
да Цр на Го ра про гле да. То је став му сли ма на. Они би хте ли да Ње-
гош ми сли као што ми сли ка ди ја из Са ра је ва, ко ји на пи та ње Ен-
гле за: „Ка ко је би ло у Бо сни при је до ла ска Ту ра ка“27), од го ва ра: „Ко 
ће зна ти ка ко је из гле да ло све ово при је не го што нас је оба сја ла 
свје тлост исла ма.“28).

Лов ћен ски тај но ви дац, ка ко га све ви ше зо ву ни је мо гао жи-
ве ћи у не по сред ној бли зи ни му сли ма на и де ле ћи са њи ма и до бро 
и зло да не упо зна ислам у ње го вој су шти ни. Ње го во не при ста ја ње 
на ислам ске зах те ве би ло је ис кљу чи во по сле ди ца ислам ске те жње 
да уки ну хри шћан ску ве ру. Да кле Ње гош је тај ко ји је бра нио сво је 
пра во на по сто ја ње, а не му сли ма ни. И ако не ког тре ба оп ту жи ва ти 
за ге но цид он да тре ба оп ту жи ва ти „Ме ђу на род ну ре во лу ци о нар ну 
пар ти ју“ ка ко Та квим на зи ва му сли ма не. За што је то та ко ка же нам 
је дан од Ње го ше вих ју на ка вој во да Стан ко Љу бо ти ња нин:

„Што ће ђа во и кр шће ну зе мљу? 
Што го ји мо зми ју у ње дри ма? 
Ка ква бра ћа, ако бо га зна те, 
ка да га зе образ цр но гор ски 
ка да јав но на крст ча сни пљу ју“29)

Ње гош овом сти хо ви ма ја сно по ка зу је да до бро зна шта 
ислам ска те о ло ги ја про по ве да по пи та њу од но са са ро ђе ном бра-
ћом и ро ди те љи ма ко ји од би ја ју да бу ду му сли ма ни. Све та ислам-
ска књи га Ку ран о то ме ка же „О вјер ни ци, не при ја те љуј те ни са 
оче ви ма ва шим ни са бра ћом ва шом ако ви ше во ле не вје ро ва ње 
од вје ро ва ња. Онај од вас ко ји бу де с њи ма при ја те љо вао, тај се 
оди ста пре ма се би огри је шио“30). Ње гош из ис ку ства сво га сво-
га на ро да зна да су се они, ко ји су пре шли на ислам, упра во та ко 
по на ша ли и да се њи хо во вра ћа ње брат ству са не му сли ма ни ма уз 
очу ва ње раз ли чи те ве ре не мо же оче ки ва ти. Ње гош зна да су ско ро 
све цр кве и кр сто ви на њи ма за вре ме ду го ве ков не ислам ске вла да-

26) Гор ски ви је нац, 910-920.

27)  Мух син Ри звић, Бо сан ски му сли ма ни у Ан ди ће ву сви је ту, Са ра је во, 1995, стр. 657.

28)  Исто.

29) Гор ски ви је нац, 305, 310.

30)  Ку ран с пре во дом, пре вео Бе сим Кор кут, Стар је шин ство ислам ске за јед ни це Бо сне и 
Хер це го ви не, Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во 1984, по гла вље 9, стих 23.



Ми ро љуб Јев тић Да ли је приказ исламске вере у Горском вијенцу ...

153

ви не на на шим про сто ри ма уни ште не. Да су они дра гу љи ко ји су 
са чу ва ни, ка кви су Гра ча ни ца, Со по ћа ни, Де ча ни, ви ше пу та па ље-
ни пљач ка ни и да прак тич но не ма ни јед не цр кве ко ја се на шла на 
пу ту му сли ма ни ма а да ни је оскр на вље на. Бо го ро ди ца Ље ви шка је 
пре тво ре на у џа ми ју као и мно ге дру ге цр кве. Оту да та ко ка зи ва ње 
вој во де Стан ка, а не вер ски мо ти ви са на мр жња.

Ње гош упра во за то, ре чи ма игу ма на Сте фа на, под се ћа на та-
кву прак су. Кад ста ри игу ман ка же

„Ми ви ди мо на плод ним њи ва ма 
да се грд но тр ње рас ти ћи ло, 
храм Ома ров ђе се по ви сио 
над све шта ни основ Со ло мо нов, 
ђе Со фи ја за ко њу шку слу жи“31)

Овим нас игу ман под се ћа да је по ме ну ти Фа тих сул тан у 
Све ту Со фи ју ушао на ко њу и та ко је за по че так пре тво рио у ко њу-
шни цу. У та квим усло ви ма од но си са му сли ма ни ма не мо гу би ти 
друк чи ји, не го ка ко нас Ње гош учи.

„Лу на и крст два, два стра шна сим во ла. 
њи хо во је на гроб ни це цар ство; 
сље до ват им ри је ком кр ва вом 
у ла ђи ци грд на стра да ни ја 
то је би ти јед но или дру го“32)

Ка ко је у вре ме де ло ва ња Ње го ша (1830-1851) при ро да 
ислам ско-осман ске др жа ве би ла скор не из ме ње на у од но су на пе-
ри од ње ног ства ра ња, ја сно је ка ко је Ње гош мо рао да се пре ма њој 
од но си. То је пра ва реч! Од но сно гла гол мо ра ти! Др жа ва ко ја је по-
чи ва ла на док три ни, ко ја је под ра зу ме ва ла да се мо ра ли кви ди ра ти 
и соп стве ни отац ако на пу сти ве ру, би ла је и у Ње го ше во вре ме 
та ква. Он да нам је ја сно ка кав је је био од нос пре ма не му сли ма ни-
ма. Да то ни је наш про из во љан за кљу чак не ка по ка жу сле де ће нор-
ме из ше ри јат ског пра ва „Ше ри јат тра жи да се му сли ман по гу би у 
сле де ћа три слу ча ја: ако на мјер но уби је му сли ма на; ако се пре вје ри 
и 3. ако оже њен или уда ва на блуд по чи ни“33).

Што је по себ но ва жно то ва жи и дан да нас и не мо же се 
про ме ни ти под прет њом смрт не ка зне. Ви де ли смо да на пу шта-
ње исла ма оба ве зно под ра зу ме ва ли кви да ци ју ве ро од ступ ни ка. Са 

31)  Гор ски ви је нац, исто, 2275-2280.

32)  Исто, 635

33)  Ќуран са пре во дом, исто, стр. 617, на по ме на 33, став. 2.
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дру ге стра не, оп шти је став у исла му, да ако не ко не ги ра би ло ко ју 
ја сну ше ри јат ску оба ве зу пре ста је да бу де му сли ман. Да кле по ста-
је ве ро од ступ ник и сле ди му смрт на ка зна. Ре кли смо да то ва жи и 
дан да нас. Као до каз на во ди мо ше ри јат ски став Ре ша да Пло јо ви ћа 
aк туелног пот пред сед ни ка ИЗ у Ср би је, ко ји је на пи та ње ка кав је 
ста тус му сли ма на ко ји не оба вља мо ли тву? од го во рио „а ка зна за 
та кву осо бу је уби ство јер је по ста ла не вјер ник (мур тед –од мјет ник 
од вје ре)“34). Под се ти мо да је то ре че но да нас, од чо ве ка ко ји вр ши 
та ко ви со ку функ ци ју у са да шњој „Ислам ској за јед ни ци у Ср би ји“ 
а мо же мо он да да за ми сли мо ка ко је би ло ста ње у вре ме ка да је 
Ње гош пи сао го ре на ве де не сти хо ве. Би ло је и вре ме у ко ме су сул-
та ни уби ја ли сво ју соп стве ну де цу и уну ке ко ји су мо гли да бу ду 
са мо бе бе35). И све то је ка ко ви ди мо не зло у по тре ба исла ма не го 
са ма су шти на офи ци јел ног исла ма. Је ди но прихвaтљивог исла ма у 
21. ве ку, ка ко нам ту ма чи уле ма ту мач ис прав но сти Ку ран ске по ру-
ке. Шта је Ње гош мо гао дру го да ка же не го што је ре као? Из то га 
сле ди да је он са вр ше но раз у мео по ру ку ко ју ислам ша ље, не са мо 
не му сли ма ни ма не го и му сли ма ни ма. Са мо та ко се мо гу раз у ме ти 
ње го ви ста во ви да су „лу на и крст два стра шна сим во ла...“

За сам крај тек ста мо же мо да за кљу чи мо да се из Ње го ше-
вих сти хо ва ни ка ко не мо же раз у ме ти да он не при ја тељ ски го во ри 
о исла му као те о ло шком уче њу. Сва ка кри тич ка цр та упе ре на на 
пр ви по глед про тив исла ма уства ри се освр ће на онај део ислам ске 
ре ли ги је ко ји је бит но прав ног и по ли тич ког ка рак те ра и ко ји Ње-
го шу пре ти и као ноћ на мо ра му до ла зи у сан. То се нај бо ље ви ди 
кроз стра хо ве ко је ис по ља ва Вла ди ка Да ни ло ка да раз ми шља ка кве 
све по сле ди це има исла ми за ци ја, али са мо као по ли тич ки и вој ни 
ни ка ко вер ски чин. Вла ди ка ве ли:

„Слу шај Ву че и оста ла бра ћо! 
ни шта ми се не мој те чу ди ти 
што ме цр не рас те за ју ми сли, 
што ми пр са ки пе са ужа сом; 

34) Глас исла ма, април 2001, бр. 53, стр. 21, Но ви Па зар.

35) Ре ци мо сул тан Ба ја зид, ко ји је на власт до шао по сле Косовсkог бо ја је на ре дио да са 
уби је ње гов брат Ја куб, са мо да не би евен ту ал но угро зио по ре дак. Сул тан Су леј ман 
за ко но да вац је ли кви ди рао сво га си на Му ста фу. За тим је ли кви ди рао си на Ба ја зи та и 
ње го ва че ти ри си на. Да кле сво ја че ти ри уну ка. Ов де ци ти ра но пре ма Јо зеф ван Ха мер, 
Хи сто ри ја тур ског (осман ског) цар ства, књ. 2, За греб, 1979, стр. 9; Phil lip Man sel. Con-
stan ti no ple : City of the World's De si re, 1453–1924. New York: St. Mar tin’s Grif fin, 1998. 
стр. 89. По себ но је ва жно да је све то вр ше но уз пот пу ну ре ли ги о зну по др шку све штен-
ства од но сно уле ме. Они су сво јом фе твом (вер ско-прав ним ми шље њем) про гла ша ва ли 
ислам ски ле ги тим ним и бо го у год ним уби ја ње бра ће и по лу бра ће ак ту ел ног сул та на. О 
то ме ви де ти у, Do nald Qu a ta ert, The Ot to man Em pi re, 1700–1922 (2nd ed.). Cam brid ge Uni-
ver sity Press. 2005, стр. 91
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ко на бр до ак’и ма ло сто ји, 
ви ше ви ди но онај под бр дом. 
Ја по ви ше не што од вас ви дим, 
то је сре ћа да ла ал не сре ћа! 
Не бо јим се од враж је га ко та, 
не ка га је ка на го ри ли ста, 
но се бо јим од зла до ма ће га. 
Би је сна се брат ства ис тур чи ла; 
тек до ма ће на пад не мо Тур ке, 
свој сво је га ни кад пу штат не ће, 
раз лу чи се зе мља на пле ме на, 
кр ва ва се ис кла ти пле ме на, 
враг ђа во лу до ћи у сва то ве 
те сви је ћу срп ску уга си ти“36)

Да кле Ње гош је ни је био про тив исла ма као ре ли ги је. Он са-
мим тим ни је био ни про тив исла ми за ци ја. Јер ни је ни имао при-
ли ку да о исла му ми сли као о обич ној ре ли ги ји, ка ко се о ре ли ги ји 
на сто ји ми сли ти да нас. Али је био про тив ник по ли тич ке иде о ло-
ги је ко ја је у исла ма хте ла да уни шти ње го ву зе мљу и ње гов на род. 
Јер ко мо же да по сум ња да је дан та кав ге ни је не би, да се у друк-
чи јим при ли ка ма, срео са исла мом, по ка зао ве ли ко по што ва ње за 
ту ве ли ку кул ту ру ко ју та ко ода но сле ди пре ко ми ли јар ду љу ди. 
Ко ји нор ма лан чо век мо же да не по шту је ислам као иде ју во ди љу 
те ма се и Му ха ме да ње го вог об ја вљи ва ча, ко ји се де фи ни тив но по-
ка зао као јед на од нај зна чај ни јих лич но сти исто ри је чо ве чан ства. 
Ко ли ко је та ква оце на ра ци о нал на и при хва тљи ва сва ко ме ко же ли 
озбиљ ну ана ли зу по ка зу ју упра во ста во ви по ме ну тог Рас то де ра о 
Ње го шу. Он ве ли „Мој је став да Ње гош као ве ли кан пје снич ке 
ми сли има свој зна чај и сво је мје сто у вре ме ну у ко јем је на стао. 
Ње гош је у том ду ху ан ти исла ми ста чи је оправ да ње мо же мо на ћи 
у то ме што је то та да би ла објек тив на и ре ал на те жња на ро да за 
осло бо ђе ње.“37) 
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Mi ro ljub Jev tic

IS THE IMAGE OF ISLAMIC FAITH IN 
MOUNTAIN WREATH MALICIOUS?

Re su me
One of the most in te re sting phe no me na in the cul tu ral li fe of the 

for mer SFR Yugo sla via, then the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via, then 
Ser bia and Mon te ne gro, and then di vi ded sta tes of Ser bia and Mon te ne-
gro was the is sue of in ter-et hnic and in ter-re li gi o us re la ti ons. Yugo sla-
via dis in te gra ted be ca u se of un re sol ved in ter-et hnic and in ter-re li gi o us 
re la ti ons. 

 In this con text, a par ti cu larly im por tant fact is the qu e sti on of re-
la ti ons of the Mu slim’s part of the po pu la tion to ward the va lu es which 
for med the sta te of So uth Sla ve pe o ples.

Mo dern Ser bia and Mon te ne gro we re cre a ted as a re sult of the 
strug gle with Isla mic- Ot to man ca lip ha te and Sul ta na te, be ca u se of this 
the qu e sti on of the sta tus of Islam and Mu slims is one of the most im-
por tant is su es in this com plex of re la ti ons .Our Mu slims du ring the ru le 
of Ot to man sul ta na te we re part of the ru ling or der, and they are the 
main car ri ers of the op pres sion of the Ort ho dox po pu la tion. That’s why 
it was very dif fi cult to find a com mon de no mi na tor which can gat he red 
Mu slims aro und the idea of li ving to get her with the Ort ho dox . Be ca u-
se the ir cul tu ral va lu es and po li ti cal iden tity we re tied to the oc cu pi ers 
of the ir own co un try – to the Ot to man Em pi re. Hi story of our Mu slim 
is in se pa ra ble from the hi story of the Ot to man ca lip ha te and sul ta na te. 
Ot to man sul ta na te for the Ort ho dox is the so ur ce of all evil. That’s why 
real hi story co uld hardly be te ach. The re fo re, its re ar ran ge ment is per-
for med. The Ot to man Em pi re was pre sen ted as the Tur kish na tion-sta te 
which sub dued and op pres sed Ser bian na tion. When re fer ring in that 
way, it was easy to find a com mon de no mi na tor, be ca u se the Serbs - 
Mu slims are not Turks .

 But the pro blem ari ses when we spe ak abo ut li te ra tu re de a ling 
with the sa me is su es. And which is not ac cep ta ble for one si de, Ort ho-
dox or Mu slims. A li te ra tu re that de stroys the ima ge cre a ted by hi sto-
ri o graphy. Such is the ca se with the epic Mo un tain Wre ath. This po em 
shows the past as it was. She put Mu slims and Ort ho dox in the right 
pla ce. Then this po em de stroys the ima ge of the hi story prin ted in bo oks 
and the pre sent an ce stors of the Mu slims as a col la bo ra tor of Ot to mans. 
Such ima ges Mu slims can not ac cept. The re fo re Mu slim did and do all 
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pos si ble to di sa ble Mo un tain Wre ath as a re le vant aca de mic li te ra tu re. 
They say that ima ges of Islam in Mo un tain Wre ath are inac cu ra te and 
in sul ting them. The task of this ar tic le is to show that the Mo un tain 
Wre ath did not deal with Islam. The re fo re it co uld not ha ve been ma li-
ci o us to wards it. The Mo un tain Wre ath was not con cer ned of Islam, nor 
with isla mi za ti ons as act of sim ple chan ge of fa ith. He de alt only with 
the po li ti cal con se qu en ces of Isla mi za tion. And that is so met hing com-
ple tely dif fe rent from the cri tics co me from the Mu slim.
Key words: Mo un tain Wre ath, ima ge of Islam, re la ti ons, re li gi o us con flicts, 

re li gi o us co o pe ra tion, po li ti co logy of re li gion

* Овај рад је примљен 28. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА 
У ТЕОРИЈИ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА*

Са же так
Кон цепт на ци о нал ног ин те ре са вре ме ном је по стао део сва-

ко днев ног по ли тич ког, али и по ли ти ко ло шког реч ни ка. Да нас те-
шко да мо же мо на и ћи на рас пра ве о спољ ној по ли ти ци и на ци-
о нал ној без бед но сти у ко ји ма кон цепт на ци о нал ног ин те ре са не 
за у зи ма цен трал но ме сто. На уч на ли те ра ту ра ко ја ана ли зи ра и ко-
ри сти овај кон цепт је јед на од нај о бим ни јих те мат ских обла сти у 
ме ђу на род ним од но си ма. Сто га, ин те ре со ва ње за из у ча ва ње на ци-
о нал ног ин те ре са још увек не је ња ва, о че му све до чи по раст на-
уч них ра до ва ко ји се ба ве овом те мом. Без об зи ра на ши ро ку при-
хва ће ност, де фи ни ци ја на ци о нал ног ин те ре са ни је не што око че га 
у ака дем ској и про фе си о нал ној за јед ни ци по сто ји са гла сност. У 
овом ра ду се ана ли зи ра кон цепт на ци о нал ног ин те ре са кроз раз вој 
те о ри је ме ђу на род них од но са и, уну тар ње, раз ли чи тих ис тра жи-
вач ких пра ва ца, а у сре ди шту су те о риј ски осно ви кон цеп та на ци о-
нал ног ин те ре са и кла си фи ка ци ја тих ин те ре са, као и пи та ње да ли 
се на ци о нал ни ин те рес тре ба по сма тра ти као сред ство по ли тич ке 
ана ли зе или сред ство по ли тич ке ак ци је.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни ин те рес, по ли тич ки кон цепт, спољ на по ли ти-

ка, дру штве ни ин те рес, ме ђу на род ни ин те рес

*  Рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та «Раз вој ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та, стан дар да и про це ду ра за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу и те-
ро ри зму у усло ви ма ме ђу на род них ин те гра ци ја». Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре а ли зу је Кри ми на ли-
стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014). Ру ко во ди лац про јек та је проф. др 
Са ша Ми јал ко вић.
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НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС:  
СРЕДСТВО ПОЛИТИЧКЕ АНАЛИЗЕ  

ИЛИ СРЕДСТВО ПОЛИТИЧКЕ АКЦИЈЕ

У по ли тич кој те о ри ји и те о ри ји ме ђу на род них од но са је ду го 
при сут на ши ро ка де ба та ко ја за пред мет ана ли зе има де фи ни са ње 
кон цеп та на ци о нал ног ин те ре са. Има ју ћи у ви ду раз ли чи та те о риј-
ска по ла зи шта, ана ли зи кон цеп та на ци о нал ног ин те ре са се при ла-
зи на раз ли чи те на чи не. По ред де фи ни ци је на ци о нал ног ин те ре са, 
нај ве ћи ака дем ски спо ро ви су око вре ме на на стан ка, при ро де, оби-
ма, про ме њи во сти и ана ли тич ке осно ва но сти кон цеп та на ци о нал-
ног ин те ре са. У по сто је ћим те о риј ским ра до ви ма се пра ви ја сна 
раз ли ка из ме ђу на ци о нал ног ин те ре са као ана ли тич ког кон цеп та и 
на ци о нал ног ин те ре са као кон цеп та ко јим се оправ да на кон крет на 
по ли тич ка по зи ци ја. На и ме, на ци о нал ни ин те рес као ана ли тич ки 
кон цепт (или као сред ство по ли тич ке ана ли зе) об ја шња ва, опи су је 
и про це њу је узро ке и аде кват ност др жав не спољ не по ли ти ке. За 
раз ли ку од овог при сту па, у сва ко днев ном по ли тич ком жи во ту кон-
цепт на ци о нал ног ин те ре са се ко ри сти за ле ги ти ми за ци ју кон крет-
них по ли тич ких ак ци ја и по зи ци ја, од но сно, кон цепт се пред ста-
вља као сред ство по ли тич ке ак ци је. Афир ма ци ји ове ди стинк ци је 
до при нео је по себ но Џејмс Ро се но (JamesRosenau), ко ји ис ти че да 
се у осно ви схва та ња на ци о нал ног ин те ре са и као сред ства по ли-
тич ке ана ли зе и као сред ства за по ли тич ку ак ци ју, на ла зи же ља за 
оп штом до бро би ти дру штва (др жа ве, на ци је).1) 

Кон цепт на ци о нал ног ин те ре са се пр вен стве но упо тре бља-
вао у са мој по ли тич кој прак си као сред ство за оправ да ње др жав-
нич ких стра те ги ја, и тек ка сни је, раз во јем на у ке о ме ђу на род ним 
од но си ма, на ла зи и ана ли тич ку при ме ну у на у ци. На пр ве тра го ве 
оно га што се да нас под ра зу ме ва под на ци о нал ним ин те ре сом као 
сред ством за оства ре ње по ли тич ких ци ље ва ука зао је Чарлс Бирд 
(CharlesBeard), ко ји ис ти че да се кон цепт на ци о нал ног ин те ре са 
ја вља са на стан ком мо дер них на ци о нал них др жа ва у XVI и XVII 
ве ку. Та да у Ен гле ској и Ита ли ји на ста је не што што се мо же опи-
са ти као националниинтереско ји по ти ску је до та да све при сут ни 
мо би ли шу ћи кон цепт др жав ног раз ло га (‘raisond’état’) и за ме њу-
је га на ци о нал ним или јав ним ин те ре сом.2) Ма да се че сто из ме-

1) Упо ре ди: J. Ro se nau, “Na ti o nal In te rest”, In D. Sills (ed), InternationalEncyclopaediaofthe
SocialSciences, Cro well Col li er and Mac mil lan, New York, 1968.

2) C. Be ard, The IdeaofNational Interest:AnAnalyticalStudy inAmericanForeignPolicy, 
Mac mil lan, New York, 1934, pp. 22-24.



МладенБајагић,МајаРужић Концептнационалногинтересау...

161

ђу на ци о нал ног ин те ре са и кон цеп та ‘раисонд’éтат’ ста вља знак 
јед на ко сти, то ни је ис прав но. Кон цепт ‘raisond’état’је сте пре те ча 
на ци о нал ног ин те ре са, али се не мо же по и сто ве ти ти са њим. Док-
три ну државногразлога фор му ли сао је Ма ки ја ве ли у свом Влада-
оцу,у ко ме се из но се прин ци пи прак тич не вла да ви не, чи ја је свр-
ха си стем ска ин те гра ци ја дру штва пре на стан ка мо дер не др жа ве.3) 
Ин те рес је у окви ру ове док три не пред ста вљен као ин те рес вла да-
ра чи ји је основ ни циљ да обез бе ди оп ста нак др жа ве.4) С об зи ром 
да Ма ки ја ве ли не пра ви от клон од схва та ња да је власт мо нар ха 
ње го во “бо жан ско пра во”, не из не на ђу је те за да је упра во мо нарх, 
као но си лац су ве ре ни те та, тај ко ји фор му ли ше и шти ти ин те рес 
др жа ве.5) 

Са Бир дом се сла же и Џо зеф Френ кел (JosephFrankel) ко ји 
ис ти че да се кон цепт на ци о нал ног ин те ре са ни је мо гао ја ви ти при-
је на стан ка мо дер не на ци о нал не др жа ве у XVI ве ку. На и ме, због 
не до стат ка ја сног раз гра ни че ња из ме ђу кул тур них и по ли тич ких 
за јед ни ца кон цепт на ци је, па и на ци о нал ног ин те ре са, не мо гу ће 
је про на ћи у ан тич кој Грч кој и ре не сан сној Ита ли ји. Та да се кон-
цепт ин те ре са ве зу је за уске по ли тич ке за јед ни це као што су та да-
шњи гра до ви-др жа ве, ко ји по чи ва ју на уском схва та њу по ли тич ког 
иден ти те та, чи је се гра ни це по ду да ра ју са гра ни ца ма мо ћи и бо-
гат ства са ме за јед ни це. С об зи ром да је цар ство по ти сну ло пи та ње 
на ци о нал ног иден ти те та као осно ва по ли тич ке за јед ни це, кон цепт 
на ци о нал ног ин те ре са остао је не по зна ни ца и за вре ме Рим ског 
цар ства.6) То ком Сред њег ве ка др жа ва је би ла са мо за јед ни ца у ко-
јој љу ди жи ве, док се њи хо ва ло јал ност на ла зи ла у ру ка ма ари сто-
кра та ко ји су чи ни ли др жа ву, а не са ме др жа ве. Тек ка да је Фран-
цу ска ре во лу ци ја по ти сну ла док три ну “бо жан ског пра ва кра ље ва”, 
др жа ва по ста је сред ство за оства ри ва ње пра ва и ам би ци ја на ци је. 
Та да и Жан-Жак Ру со (Jean-JacquesRousseau) у „Дру штве ном уго-
во ру“ из но си те зу да су ве ре ни тет по чи ва у на ро ду. Др жа ва је са мо 
по ли тич ка за јед ни ца ство ре на од стра не љу ди пу тем дру штве ног 
уго во ра, ис ти че Ру со, а су ве ре ни тет је упра во је дан од нај о снов ни-
јих на ци о нал них ин те ре са.7) На ци ја по ста је обје кат на ци о нал ног 

3) О Ма ки је ве ли је вим схва та њи ма по ли ти ке и мо ћи ви ди у: В. Стан ко вић Пе ја но вић, „По-
ли ти ка као моћ код Ма ки ја ве ли ја и Ни чеа“, Српскаполитичкамисао, бр. 2/2013, стр. 
11-29.

4) F. Me i nec ke, Machiavellianism:TheDoctrineofRaisond’État:ItsPlaceinModernHistory, 
New Brun swick, Lon don,1998, p. 10.

5) Оп шир ни је у: Н. Ма ки ја ве ли, Владалац, Де ре та, Бе о град, 2005.

6) J. Fran kel, NationalInterest, Pall Mall, Lon don, 1970, p. 21.

7) J. J. Ro us se au,SocialContract, The Bu si ness Press, Ric hmond, 1980, p. 27.
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ин те ре са, а по је дин ци, пу тем дру штве ног уго во ра, сво ју ода ност 
ста вља ју у ру ке др жа ве.8) 

Ши ре њем гра ђан ских и по ли тич ких прaва, др жа ве се на ме-
ће као сред ство оства ре ње ин те ре са свих чла но ва на ци је. Др жа-
ва фор му ли ше и спро во ди на ци о нал ни ин те рес у чи јој осно ви се 
на ла зи во ља це ле на ци је. Ме ђу тим, та ко од ре ђен на ци о нал ни ин-
те рес је ну жно су про тан ин те ре су дру гих др жа ва-на ци ја. Из тих 
раз ло га на ци о нал ни ин те рес по ста је око сни ца спољ не по ли ти ке и 
ме ђу на род них од но са у це ли ни. Кра јем XIX ве ка аме рич ки те о-
ре ти чар Ал фред Ма хан (AlefredT.Mahan) ис ти че да на ци о нал ни 
ин те рес чи ни пр во по ла зи ште сва ке спољ но по ли тич ке стра те ги је, 
док Џорџ Ва шинг тон (GeorgеWashington) ис ти че да не тре ба оче-
ки ва ти да вла де по сту па ју по би ло ком дру гом осно ву осим на ци-
о нал ном ин те ре су.9) 

За хва љу ју ћи ова квим ту ма че њи ма на ци о нал ног ин те ре са 
аме рич ки те о ре ти ча ри по ста ју и твор ци пр вих те о ри ја о на ци о-
нал ном ин те ре су као сред ству по ли тич ке ана ли зе, ко је се ја вља-
ју на кон Пр вог свет ског ра та, док ће њи хов про цват усле ди ти тек 
по сле Дру гог свет ског ра та. Раз лог то ме је про ме на пер цеп ци је у 
ши рој јав но сти шта је то спољ на по ли ти ка њи хо ве зе мље, од но сно 
шта је њен на ци о нал ни ин те рес. На и ме, жр тве и стра да ња ко ја су 
са со бом до не ли свет ски ра то ви ука за ли су на по тре бу да спољ на 
по ли ти ка др жа ве бу де ја сно пред ста вље на, про це ње на и одо бре на 
од стра не јав но сти. Сход но то ме, на ци о нал ни ин те рес се по ста вља 
као сред ство ко јим ће се кон крет на спољ но по ли тич ка стра те ги ја 
об ја сни ти, а Чарлс Бирд је ме ђу пр ви ма раз вио кон цепт на ци о нал-
ног ин те ре са као сред ства спољ но по ли тич ке ана ли зе. Кон ци пи ра-
ју ћи на ци о нал ни ин те рес на тај на чин, Бирд пра ви раз ли ку из ме ђу 
на ци о нал ног и јав ног ин те ре са, ко ји је по ње му ви ше усме рен на 
уну тра шња пи та ња јед не др жа ве.10)

Про цват те о ри ја о на ци о нал ном ин те ре су у XX ве ку усле-
дио је и због на сто ја ња ака дем ске и дру штве не за јед ни це да раз у ме 
раз ло ге ко ји су до ве ли до Дру гог свет ског ра та, и због на сто ја ња да 
се до ђе до са зна ња да ли су се ка та стро фал не рат не по сле ди це мо-
гле из бе ћи. По ла зе ћи од прет по став ке да је до свет ског ра та до шло 
због бри тан ске и фран цу ске по пу стљи во сти пре ма Хи тле ру и аме-

8) Упо ре ди: А. Ми ле тић, Националниинтересуамеричкојтеоријимеђународниходноса, 
Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978.

9) A.T. Ma han, “The Pro blem of Asia”, TheInterestsofAmericainSeapower–PresentandFu-
ture,Samp son Low, Mar ston and Com pany, Lon don, 1898, pp. 97, 187.

10) C. Be ard, TheIdeaofNationalInterest:AnAnalyticalStudyinAmericanForeignPolicy…, 
op.cit.
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рич ке по ли ти ке изо ла ци о ни зма, те о ре ти ча ри се окре ћу кон цеп ту 
на ци о нал ног ин те ре са као сред ству ана ли зе при ме ре но сти и ефи-
ка сно сти про шлих, са да шњих и бу ду ћих спољ но по ли тич ких стра-
те ги ја. Они за кљу чу ју да је Дру ги свет ски рат по ка зао да је спољ на 
по ли ти ка по ме ну те три си ле би ла у це ло сти по гре шна и су прот на 
њи хо вим на ци о нал ним ин те ре си ма. Као та кав, на ци о нал ни ин те-
рес је де фи ни сан као објек тив на ка те го ри ја, ко ја по ла зи од раз у-
ме ва ња по ли тич ких при ли ка она квих ка кве је су. На сли чан на чин 
на ци о нал ни ин те рес де фи ни ше и Ханс Мор ген тау (HansMorgent-
hau) ко ји, ста вља ју ћи кон цепт на ци о нал ног ин те ре са у сре ди ште 
те о риј ских раз ма тра ња, ис ти че да је на ци о нал ни ин те рес не за о би-
ла зно по ла зи ште сва ке спољ но по ли тич ке стра те ги је. Сход но то ме, 
ци ље ви спољ не по ли ти ке мо ра ју би ти де фи ни са ни у скла ду са на-
ци о нал ним ин те ре сом.11) Иако на де фи ни ци ју на ци о нал ног ин те-
ре са у кон крет ном мо мен ту ути чу по ли тич ке и кул тур не при ли ке 
у јед ној зе мљи, Мор ген тау сма тра да је на ци о нал ни ин те рес увек 
де фи ни сан кроз при зму мо ћи, и као та кав је увек објек ти ван. Та ко 
де фи ни сан на ци о нал ни ин те рес пред ста вља, у би ло ком мо мен ту, 
ко ли чи ну мо ћи ко јим др жа ва рас по ла же у од но су на дру ге др жа ве, 
не за ви сно да ли је те чи ње ни це ње но ста нов ни штво све сно или 
не.12) 

У те о ри ји не по сто ји са гла сност у по гле ду објек тив ног ка-
рак те ра на ци о нал ног ин те ре са. Зна тан део ли те ра ту ре твр ди да 
на ци о нал ни ин те рес за ви си од кон тек ста, али и од аспи ра ци ја и 
пер цеп ци ја оних ко ји га де фи ни шу. Пи та ње ко је мно ги ауто ри по-
ста вља ју је због че га се др жа ве по на ша ју ка ко се по на ша ју у од но-
су на дру ге др жа ве. Од го вор ко ји пред ла жу је да сва ка др жа ва те-
жи да оства ри сво је нај зна чај ни је ин те ре се. Ме ђу тим, ти ин те ре си 
ни су објек тив но да ти, већ чи не збир пре фе рен ци чла но ва др жа ве 
ко је се ме ња ју у скла ду са про ме ном окол но сти. Сход но то ме, на-
ме ће се по ла зи ште да је ин те рес су бјек тив на ка те го ри ја.13) До дат ну 
пот по ру “су бјек тив но сти” на ци о нал ног ин те ре са да ју ауто ри ко ји 
се ба ве про у ча ва њем про це са од лу чи ва ња. На и ме, с об зи ром да је 
на ци о нал ни ин те рес вред но сна ка те го ри ја, јер се ба ви оним шта 
љу ди же ле, не мо гу ће је го во ри ти о ње го вој не про ме њи во сти, чак и 
кроз при зму мо ћи. Ауто ри твр де да на ци о нал ни ин те рес ре флек ту-
је же ље и зах те ве ста нов ни штва јед не др жа ве, те га је из тих раз ло-
га нај лак ше про у ча ва ти кроз од лу ке др жав них зва нич ни ка. Ед гар 

11) H. J. Mor gent hau, PoliticsAmongNations:TheStruggleforPowerandPeace(7th ed),Mc 
Graw Hill Edu ca tion,New York, 2005, pp. 5 etc.

12) Ibid.
13) Оп шир ни је у: А. Ми ле тић, op.cit.
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Фур нис (Edgar S. Furniss) и Ри чард Снај дер (RichardC. Snyder) 
твр де да је на ци о нал ни ин те рес оно што зва нич ни ци јед не др жа-
ве на сто је да са чу ва ју и по стиг ну, од но сно на ци о нал ни ин те рес је 
све оно што но си о ци вла сти од лу че да спа да у ту ка те го ри ју.14) По 
Џо зе фу На ју (JosephNye) на ци о нал ни ин те рес ни је ни су бјек тив на 
ни објек тив на ка те го ри ја, већ је и су бјек ти ван и објек ти ван, усло-
вљен и кон цеп том мо ћи (ко ли чи ном мо ћи ко јом др жа ва рас по ла же 
у од но су на дру ге) и вред но сти ма (за ко је се чла но ви јед не др жа ве 
за ла жу). Националниинтерес јешириод стратешкихинтереса
једнеземље,алијестратешкиинтерессредиштенационалногин-
тереса. Основ на функ ци ја ова ко де фи ни са ног на ци о нал ног ин те-
ре са, ко ји узи ма у об зир оно што ста нов ни ци јед не др жа ве же ле, је 
да под стак не рас пра ве по ли тич ких од лу чи о ца о то ме ка ква спољ-
но по ли тич ка стра те ги ја њи хо ве др жа ве тре ба да бу де.15)

Без об зи ра на до при нос објек ти ви стич ких и су бјек ти ви стич-
ких ми шље ња у де фи ни са њу на ци о нал ног ин те ре са као сред ства 
по ли тич ке ана ли зе, да нас је при су тан не до ста так на уч не ли те ра-
ту ре ко ја у сре ди ште про у ча ва ње ста вља на ци о нал ни ин те рес као 
ана ли тич ки ме ха ни зам. Раз ло зи су број ни. Пр во, и сам по јам на ци-
је је не до вољ но ја сно де фи ни сан, па је и не до вољ но ја сно чи ји сви 
ин те ре си ула зе у оно што се де фи ни ше као на ци о нал ни ин те рес. 
Да ли се гра ни це на ци о нал ног ин те ре са по кла па ју са др жав ним 
гра ни ца ма, или их пре ва зи ла зе, ка ко би об у хва ти ле ин те ре се свих 
чла но ва јед не на ци је ко ји ну жно не жи ве у јед ној др жа ви? Уко ли-
ко при хва ти мо по след ње од ре ђе ње на ци о нал ног ин те ре са ја вља се 
про блем, јер су да нас све др жа ве хе те ро ге не по ли тич ке за јед ни це 
ко је чи не при пад ни ци раз ли чи тих ет нич ких, кул тур них, дру штве-
них и вер ских гру па. Из тих раз ло га, ауто ри по ла зе од то га да се 
гра ни це на ци о нал ног ин те ре са по кла па ју са др жав ним гра ни ца ма 
и да је на ци о нал ни ин те рес за пра во “дру штве ни ин те рес”, од но сно 
ин те рес свих чла но ва јед не др жа ве. На да ље, на ци о нал ни ин те рес 
је рет ко сам по се би очи гле дан, а уко ли ко на ци о нал ни ин те рес по-
сто ји као та кав, пи та ње је ко ји су ме ха ни зми за ње го во иден ти фи-
ко ва ње на рас по ла га њу ана ли ти ча ри ма. Ка ко би пре ва зи шли овај 
про блем, ауто ри се че сто осла ња ју на про у ча ва ње про це са од лу-
чи ва ња у спољ ној по ли ти ци. На и ме, уко ли ко су не ки спољ но по ли-
тич ки ин те ре си ва жни ји од дру гих, са ми по ли тич ки од лу чи о ци ће 
то ста ње пре по зна ти као на ци о нал ни ин те рес и, скла ду са њим, се 

14) E.S. Fur niss, and R.C. Snyder, AnIntroductiontoAmericanForeignPolicy, Ri ne hart, New 
York, 1955.

15) J. S. Nye, TheParadoxofAmericanPower:WhytheWorld’sOnlySuperpowerCan’tGoit
Alone, Ox ford Uni ver sity Press., New York, 2002, p. 139.
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и по на ша ти. Ме ђу тим, уко ли ко при хва ти мо, као што твр де су бјек-
ти ви сти, да је на ци о нал ни ин те рес вред но сна ка те го ри ја, те шко је 
за ми сли ти по сти за ње на ци о нал ног кон сен зу са о то ме ко ји су нај-
ва жни ји ин те ре си ко јим би јед на др жа ва тре ба ла да те жи.

КЛАСИФИКАЦИЈА 
НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

С об зи ром да је ве о ма те шко од ре ди ти ка да се кон цепт на ци-
о нал ног ин те ре са ко ри сти као сред ство по ли тич ке ак ци ја, а ка да 
као сред ство по ли тич ке ана ли зе, Џо зеф Френ кел у књи зи „Нацио-
налниинтерес“ пред ла же де фи ни са ње на ци о нал ног ин те ре са кроз 
три ни воа кла си фи ка ци је. На пр вом ни воу се на ла зе дугорочнина-
ционалниинтереси ко ји ма др жа ва те жи, ко ји про из и ла зе из ње не 
исто ри је, иде о ло ги је, бро ја ста нов ни ка, рас по ло жи вих ре сур са и 
ге о граф ског по ло жа ја. Ти ин те ре си су нор ма тив ни по свом ка рак-
те ру, што зна чи да по сто је не за ви сно од то га да ли су по ли тич ки 
од лу чи о ци са њи ма упо зна ти или не. Ови ин те ре си пред ста вља ју 
не про ме њи ве, објек тив не кри те ри ју ме за ева лу а ци ју кон крет них 
спољ но по ли тич ких стра те ги ја. За раз ли ку од њих, краткорочниин-
тереси су по ка рак те ру де скрип тив ни и про из и ла зе из сва ко днев не 
по ли ти ке; то су упра во ин те ре си ко је др жа ва нај че шће и сли је ди. 
Та кви ин те ре си обич но од ре ђу ју кон крет не др жав не по ли ти ке, а 
про из и ла зе из пре фе рен ци вла да ју ћих по ли тич ких ели та. По ред 
ду го роч них и крат ко роч них на ци о нал них ин те ре са, Френ кел на-
во ди и на ци о нал ни ин те рес ви ђен као сред ство за про це ну, об ја-
шње ње и кри ти ку кон крет них спољ но по ли тич ких од лу ка.16) Ме ђу-
тим, те шко да се Френ ке ло вом тро чла ном од ре ђе ну на ци о нал ног 
ин те ре са не ма шта за ме ри ти. На и ме, Реј мон Арон (RaymondAron) 
сма тра да је сва ки по ку шај да се кон цепт на ци о нал ног ин те ре са де-
фи ни ше уна пред осу ђен на про паст, и да су на ци о нал ни ин те ре си 
ко је др жа ве сле де при вре ме ни, про ме њи ви и за ви сни од кон тек ста, 
те да и у са мој др жа ви те шко да по сто ји са гла сност око то га шта је 
за пра во њен на ци о нал ни ин те рес.17)

Ханс Мор ген тау пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу при мар ног/ви-
тал ног и се кун дар ног на ци о нал ног ин те ре са. Ви тал ни на ци о нал ни 
ин те рес се од но си на очу ва ње по ли тич ког те ри то ри јал ног и кул-

16) J. Fran kel, NationalInterest, Pall Mall, Lon don,1970, pp. 33-35.

17) R. Aron, PeaceandWar,We i den feld and Nic hol son, Lon don, 1966.
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тур ног иден ти те та јед не др жа ве.18) О очу ва њу ових ин те ре са др жа-
ва не мо же пра ви ти ком про мис. За раз ли ку од при мар них ин те ре са, 
о се кун дар ним на ци о нал ним ин те ре си ма се мо же пре го ва ра ти, па 
је ове ин те ре се и те же де фи ни са ти. Обич но, се кун дар ни ин те ре си 
ни су кључ ни за обез бе ђе ње су ве ре ни те та јед не др жа ве, што не зна-
чи да у од ре ђе ним окол но сти ма та кви ин те ре си не мо гу пре ра сти у 
ви тал не на ци о нал не ин те ре се. Мор ген тау пра ви раз ли ку и из ме ђу 
трај них и при вре ме них, и оп штих и по себ них на ци о нал них ин те-
ре са. Трај ни на ци о нал ни ин те ре си се не ме ња ју у то ку ду жег вре-
мен ског пе ри о да, док при вре ме не на ци о нал не ин те ре се у ве ли кој 
ме ри од ре ђу ју по ли тич ки од лу чи о ци, за ви сно од да тог по ли тич-
ког кон тек ста. Оп шти на ци о нал ни ин те ре си су они ко ји де фи ни шу 
спољ ну по ли ти ку др жа ве пре ма сви ма или ве ћи ни дру гих чла ни ца 
ме ђу на род ног си сте ма. За раз ли ку од њих, по је ди нач ни на ци о нал-
ни ин те ре си су ја сно де фи ни са ни у по гле ду про сто ра и вре ме на на 
ко ји се од но се, и чи не спе ци фи ка ци ју оп штих на ци о нал них ин те-
ре са.19) 

По ла зе ћи од на ве де не кла си фи ка ци је, у ли те ра ту ри о ме ђу-
на род ним од но си ма се че сто на во ди и кла си фи ка ци ја на про ме-
њи ве и не про ме њи ве на ци о нал не ин те ре се. Не про ме њи ви на ци-
о нал ни ин те ре си су кон стан та спољ но по ли тич ке стра те ги је сва ке 
др жа ве, њи хо во по сто ја ње ди рект но је ве за но за њен оп ста нак, и то 
су: те ри то ри јал ни ин те гри тет, др жав на не за ви сност, су ве ре ни тет и 
еко ном ски раз вој. Про ме њи ви на ци о нал ни ин те ре си мо гу би ти ду-
го роч ни, сред њо роч ни и крат ко роч ни. Ду го роч ни на ци о нал ни ин-
те ре си су че сто вр ло ста бил ни, и усло вља ва ју и усме ра ва ју спољ ну 
по ли ти ку др жа ве у ду жем вре мен ском пе ри о ду. При мер ових ин те-
ре са је ин ду стриј ска мо дер ни за ци ја, еко ло шка ста бил ност и раз вој 
од брам бе них ка па ци те та. Сред њо роч ни на ци о нал ни ин те ре си су 
огра ни че ни на тач но од ре ђен вре мен ски пе ри од, ко ји обич но не 
пре ва зи ла зи ин тер вал од не ко ли ко де це ни ја. Крат ко роч ни ин те ре-
си су нај че шће скло ни про ме на ма, и у нај ве ћој ме ри за ви се од по-
ли тич ког кон тек ста. Нај че шће, у та кве ин те ре се спа да ју кон крет не 
спољ но по ли тич ке стра те ги је пре ма од ре ђе ном пи та њу.20) По при о-
ри те ту на ци о нал ни ин те ре си мо гу би ти ег зи стен ци јал ни, ви тал ни, 
ва жни и мар ги нал ни. Ег зи стен ци јал ни ин те ре си су ве за ни за оп-

18) О кул ту ро ло шком аспек ту на ци о нал ног иден ти те та у: М. Пе шић, „На ци о нал ни иден ти-
тет: из ме ђу кон ти ну и те та и про мен љи во сти“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2012, стр. 
103-132.

19) H.J. Mor gent hau, TheImpasseofAmericanForeignPolicy, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 
Chi ca go, 1962, p. 191.

20) Y. Xue-Tong, AnalysisofChina’sNationalInterests, Ja mes Mar tin Cen ter for Non pro li fe ra-
tion Stu di es, Mon te rey, 2002, p. 20. 
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ста нак и без бед ност ста нов ни штва др жа ве, оп ста нак ње ног по ли-
тич ког си сте ма и еко ном ске ста бил ност. При мер тих ин те ре са су, 
по ред за шти те сва ког чла на по ли тич ке за јед ни це, те ри то ри јал ни 
ин те гри тет, по ли тич ка и еко ном ска не за ви сност др жа ве. Ви тал ни 
ин те ре си јед не др жа ве се од но се на ста бил ност ње ног ме ђу на род-
ног окру же ња уоп ште, сло бо дан из бор раз вој них и дру гих стра-
те ги ја, али и очу ва ње по ло жа ја и угле да у ме ђу на род ној за јед ни-
ци. У ва жне на ци о нал не ин те ре се спа да ју кон крет не по ли тич ке и 
еко ном ске стра те ги је: при вла че ње стра них ин ве сти ци ја, одр жа ње 
ста бил но сти у ме ђу на род ном по рет ку, по бољ ша ње би ла те рал них 
од но са. Мар ги нал ни ин те ре си су ин те ре си ко ји не ути чу бит но на 
на ци о нал ну без бед ност др жа ве. 

На да ље, зна чај на је кла си фи ка ци ја на ци о нал них ин те ре са по 
оби му, од но су у за ви сно сти од бро ја др жа ва ко је та кве ин те ре се 
има ју у скло пу сво јих спољ но-по ли тич ких стра те ги ја. У скла ду са 
овим кри те ри ју ма, раз ли ку је мо оп ште, по себ не и по је ди нач не на-
ци о нал не ин те ре се. Оп шти на ци о нал ни ин те ре си су ин те ре си ко је 
на сто је да оства ре све чла ни це ме ђу на род ног си сте ма. При мер та-
квих ин те ре са су за шти та су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри-
те та и до бро би ти ста нов ни штва. По себ ни на ци о нал ни ин те ре си су 
за сту пље ни у спољ но-по ли тич ким стра те ги ја ма не ких др жа ва. Код 
ве ли ких си ла ти ин те ре си се од но се на очу ва ње во де ћих по зи ци ја, 
ка ко у ре ги о нал ном та ко и у ме ђу на род ном по рет ку, али и сту па ње 
у раз ли чи те вр сте ме ђу на род них са ве за. По је ди нач ни на ци о нал ни 
ин те ре си се од но се са мо на ин те ре се кон крет не др жа ве ко ји се раз-
ли ку ју од по је ди нач них ин те ре са дру гих др жа ва.21) 

При де фи ни са њу и кла си фи ка ци ји на ци о нал ног ин те ре са ну-
жно је ис та ћи раз ли ке ко је по сто је из ме ђу кон цеп та на ци о нал ног 
ин те ре са и кон цеп та ме ђу на род ног ин те ре са. На и ме, ме ђу на род ни 
ин те рес, за раз ли ку од на ци о нал ног ин те ре са, за свој обје кат има 
до бро бит це лог чо ве чан ства и као та кав за јед нич ки је свим чла ни-
ца ма ме ђу на род не за јед ни це. Из тих раз ло га ме ђу на род ни ин те рес 
се мо же од ре ди ти и као гло бал ни или ин тер на ци о нал ни ин те рес, 
и као та кав пред ста вља за јед нич ки име ни лац на ци о нал них ин те-
ре са свих др жа ва. При мер гло бал них ин те ре са су те жња ка ми ру, 
одр жив еко ло шки си стем, ста би лан фи нан сиј ски по ре дак.22) Ме ђу-
тим, сви ауто ри се не сла жу са на ве де ном кон ста та ци јом. Мор ген-
тау твр ди да на кон успо на на ци о нал них др жа ва те шко да се мо же 

21) Ibid. 21. 

22) S. Brоwn, Wоrld In te rests and the Chan ging Dimensiоn оf Se cu rity, In M.T. Kla re and Y. 
Chan dra ni (eds), WorldSecurity:ChallengesforaNewCentury, Mar tin’s Press., New York, 
1998, p. 8.
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го во ри ти о ло јал но сти не ком дру гом об ли ку по ли тич ке за јед ни це. 
Уко ли ко и по сто ји гло ба ли зам, сма тра Мор ген тау, он да је то на-
чин да по је ди не др жа ве соп стве не вред но сти и ин те ре се на мет ну 
дру гим чла но ви ма ме ђу на род не за јед ни це.23) Де ба та о ком па ти бил-
но сти на ци о нал ног и ме ђу на род ног ин те ре са при сут на је и у кру-
го ви ма прак ти ча ра спољ не по ли ти ке. Та ко Ар нолд Вол ферс (Ar-
noldWolfers) и Хен ри Ки син џер (HenryKissinger) твр де да спољ на 
по ли ти ка за сно ва на на ме ђу на род ним ин те ре си ма ни је по у зда на.24) 
Ме ђу тим, ме ђу на род ни ин те ре си мо гу да пре ра сту у на ци о нал не 
ин те ре си и то у три слу ча ја. Пр во, оп ште при хва ће ни на ци о нал ни 
ин те ре си ауто мат ски пре ра ста ју у ме ђу на род не ин те ре се, а при мер 
је по што ва ње ме ђу на род них кон вен ци ја свих чла ни ца ме ђу на род-
не за јед ни це. Дру ги слу чај је ка да се на ци о нал ни ин те ре си из ме ђу 
раз ли чи тих др жа ва ме ђу соб но до пу ња ва ју и пре ра ста ју у ме ђу на-
род ни ин те рес. При мер је ус по ста вља ње раз ли чи тих еко ном ских 
за јед ни ца. Ко нач но, по след њи при мер је де фи ни са ње за јед нич ких 
ме ђу на род них ин те ре са у ци љу из бе га ва ња су ко ба из ме ђу по је ди-
нач них на ци о нал них ин те ре са. Та ква вр ста ин те ре са је пот пи си ва-
ње уго во ра о огра ни че њу ши ре ња ну кле ар ног на о ру жа ња у ци љу 
спре ча ва ња ну кле ар ног су ко ба.25) 

КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 
ТЕОРИЈАМА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

Раз ма тра ју ћи кон цепт на ци о нал ног ин те ре са Ке нет Волц 
(KennethWaltz) ис ти че да тврд њу да др жа ва те жи да обез бе ди свој 
оп ста нак и оства ри свој на ци о нал ни ин те рес до би ја на зна ча ју са-
мо уко ли ко мо же мо да утвр ди мо на ко ји на чин се др жа ва по на ша 
у скла ду са сво јим на ци о нал ним ин те ре сом.26) Ме ђу тим, раз ли чи та 
те о риј ска упо ри шта у те о ри ји ме ђу на род них од но са има ју раз ли-
чи та ви ђе ња о то ме шта чи ни на ци о нал ни ин те рес јед не др жа ве. 
Нај о чи глед ни је раз ли ке су из ме ђу тра ди ци о нал них и кон струк ти-
ви стич ких те о ри ја, ма да ће у овом ра ду би ти из не то схва та ње на-
ци о нал ног ин те ре са из угла ре а ли стич ке, ли бе рал не и кон струк-

23) H.J. Mor gant hau, PoliticsAmongNations, op.cit., pp. 410-411.

24) A. Wol fers, DiscordandCollaboration–EssaysonInternationalPolitics, The Johns Hop kins 
Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 1962, p. 148; H. Kis sin ger, “Cen tral Pro blems of Ame ri ca’s Fo-
re ign Po licy”, U.S.ForeignPolicy1972, pp. 71-72.

25) Y. Xue-Tong, AnalysisofChina’sNationalInterests, op.cit., p. 25. 

26) K.W. Waltz, Theory of International Relations, Mass: Ad di son-We sley, Re a ding, 1979, p. 
134.
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ти ви стич ке тра ди ци је. Ка ко ис ти че Скот Бур чил (ScottBurchill), у 
окви ру сва ке од ових те о ри ја кон цепт на ци о нал ног ин те ре са за у зи-
ма раз ли чи ту по зи ци ју. У не ким си ту а ци ја ма на ци о нал ни ин те рес 
се на ла зи у осно ви те о риј ског окви ра, као што је слу чај са ре а ли-
змом, док је у дру гим слу ча је ви ма са мо сред ство ра ци о на ли за ци-
је од ре ђе них по ли тич ких по те за.27) По ла зе ћи од ове кон ста та ци је 
пр во ће би ти раз мо трен по ло жај на ци о нал ног ин те ре са у окви-
ру тра ди ци о нал ног раз у ме ва ња ме ђу на род них од но са, од но сно у 
окви ру ре а ли зма и нео-ре а ли зма, у ко ји ма је кон цепт на ци о нал ног 
ин те ре са, као по ла зи шта ме ђу др жав них од но са, и за чет. Кон цепт 
на ци о нал ног ин те ре са за у зи ма ва жно ме сто и у те о риј ским окви-
ри ма ли бе ра ли зма и кон струк ти ви зма. Ју та Вал деш (JuttaWeldes) 
на во ди са по зи ци је кон струк ти ви стич ке те о ри је да је на ци о нал ни 
ин те рес би тан за ме ђу на род не од но се из два раз ло га. Пр во, кроз 
на ци о нал ни ин те рес по ли тич ки од лу чи о ци по ста ју све сни ци ље-
ва ко је спољ но-по ли тич ка стра те ги ја њи хо ве др жа ве тре ба да сле-
ди. Дру го, на ци о нал ни ин те рес је сред ство или ме ха ни зам пре ко 
ко га се обез бе ђу је ле ги ти ми тет и по ли тич ка по др шка кон крет них 
спољ но по ли тич ких по те за. Из на ве де ног Вал деш за кљу чу је да је 
кон цепт на ци о нал ног ин те ре са из у зет но моћ но сред ство кон сти ту-
и са ња и ле ги ти ми за ци је др жав них по ли ти ка.28) 

Ре а ли зам је да ле ко нај у ти цај ни ја и нај до ми нант ни ја те о ри-
ја у окви ру на у ке о ме ђу на род ним од но си ма.29) Ни јед на те о ри ја 
ме ђу на род них од но са ни је да ла то ли ки до при нос раз во ју на у ке о 
ме ђу на род ним од но си ма као ре а ли стич ка тра ди ци ја. Као што и са-
мо име су ге ри ше, ре а ли зам на сто ји да опи ше ме ђу на род ну по ли-
ти ку она кву ка ква је сте, дис тан ци ра ју ћи се на тај на чин од вред но-
сног по ла зи шта о то ме ка ква та по ли ти ка тре ба да бу де. По ла зе ћи 
од то га, ауто ри ко ји при па да ју ре а ли стич кој стру ји у про у ча ва њу 
ме ђу на род них од но са опи су ју свет као не бе збед но ме сто, у ко ме 
су су ко би на жа лост ин хе рент ни. Су бјек ти та ко кон ци пи ра них ме-
ђу на род них од но са ис кљу чи во су др жа ве, а њи хо во по на ша ње у 
ме ђу на род ној аре ни се мо же раз у ме ти са мо кроз од но се мо ћи и 
по ло жај до ми нант них ве ли ких си ла. Из тих раз ло га ауто ри ко ји за-

27) S. Buc hill, TheNationalIntrestinInternationalRelationsTheory,Pel gra ve Mac mil lan, New 
York, 2005, p. 4.

28) J. Wel des, ”Con struc ting Na ti o nal In te rest,” EuropeanJournalofInternationalRelations, No. 
2-3, 1996, p. 276.

29) О ре а ли зму де таљ ни је у: J. Do nelly, RealismandInternationalRelations, Cam brid ge Uni-
ver sity Press, New York, 2000; J.J. Me ar she i mer, „Re a lism, the Real World, and the Aca-
demy“, In M. Brec her, аnd F.P. Har vey (eds), RealismandInstitutionalisminInternational
Studies, The Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 2002, pp. 23-33.
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сту па ју ову те о ри ју су ја ко скеп тич ни пре ма те жњи за по сти за њем 
мир ни јег и пра вед ни јег свет ског по рет ка. Свет ски по ре дак обе ле-
жа ва ју не си гур ност, кон флик ти и так ми че ње из ме ђу др жа ва. Та кво 
ста ње те шко мо же да се про ме ни, с об зи ром да је свет ски по ре дак 
по сво јој при ро ди анар хи чан.30) 

У окви ру ре а ли стич ке тра ди ци је кон цепт на ци о нал ног ин-
те ре са је при су тан ка ко у окви ру стру је кла сич ног ре а ли зма та ко 
и у окви ру нео-ре а ли зма. Кла сич ни ре а ли зам на ци о нал ни ин те рес 
де фи ни ше чи ње ни цу објек тив не ре ал но сти, с об зи ром да су нај ва-
жни ји ин те ре си јед не др жа ве ви ше не го очи глед ни. Нај зна чај ни ји 
за ступ ник овог при сту па је Мор ген тау, чи ја је књи га “По ли ти ка 
ме ђу на ци ја ма” по ста ви ла осно ве кла сич ног ре а ли зма. Мор ген тау 
кроз кон цепт на ци о нал ног ин те ре са, де фи ни са ног кроз при зму мо-
ћи, де фи ни ше и основ не прин ци пе кла сич ног ре а ли зма. За кла сич-
ни ре а ли зам же ља за сти ца њем што ви ше мо ћи је основ но обе леж-
је сва ке др жа ве, а основ ни по кре тач ме ђу на род ног си сте ма у ко ме 
др жа ве ег зи сти ра ју је стра те шка пред ност. По Мор ген тау, на ци о-
нал ни ин те рес ви ђен као од нос мо ћи пред ста вља основ но сред ство 
пре ко ко га ре а ли зам ана ли зи ра ме ђу на род не од но се.31) Као та кав, 
он по ве зу је ра ци о нал но на сто ја ње да се раз у ме ме ђу на род на по ли-
ти ка и до га ђа ји, чи ње ни це и од но си ко је ту по ли ти ку чи не. Де фи-
ни сан као од нос мо ћи, на ци о нал ни ин те рес пред ста вља објек тив ну 
ка те го ри ју чи ја је при мен љи вост по свом ка рак те ру уни вер зал на. 
На ци о нал ни ин те ре си су по свом ка рак те ру трај ни, а сход но то ме 
они пре ва зи ла зе пар тиј ске по ли ти ке, али и про ме не у вла да ју ћим 
струк ту ра ма, што их чи ни не за ме њи вим у фор му ли са њу спољ не 
по ли ти ке. Ме ђу тим, на ци о нал ни ин те рес по овом ауто ру ни је кон-
цепт чи је је зна че ње де фи ни са но јед ном за увек. На про тив, на ци-
о нал ни ин те рес је усло вљен кон крет ним по ли ти чим и кул тур ним 
кон тек стом у окви ру ко га се спољ но по ли тич ка стра те ги ја фор му-
ли ше.32) На ци о нал ни ин те рес се обич но де фи ни ше у од но су на 
стра те шку и еко ном ску моћ33) ко јом јед на др жа ва рас по ла же, али 
та кви кри те ри јум се мо гу и про ме ни ти. За ви сно од окол но сти у од-
но си ма ме ђу др жа ва ма, мо же пре о вла да ти и еко ном ска моћ, вој на 
моћ или кул тур ни ути цај (моћ).

30) Упо ре ди: J. Baylis, „In ter na ti o nal and Glo bal Se cu rity in the Post-Cold War Era“, In J. Baylis 
and S. Smith, TheGlobalizationofWorldPolitics:Anintroductiontointernationalrelations 
(se cond edi tion), Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2001, p. 257.

31) H.J. Mor gant hau, PoliticsAmongNations, op.cit., pp. 5-16, etc.

32) H. J. Mor gent hau, “Ne go ti a ti nons or War?”, TheNewRepublic, No vem ber, 1962, pp. 10, 11.

33) О кон цеп ту мо ћи де таљ ни је: R.O. Ko e ha ne and J.S Jr. Nye, PowerandInterdependence 
(3rd ed), Long man, New York, 2001, p. 7 etc.
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Те о ри ја нео-ре а ли зма и њен осни вач Ке нет Волц пра ве от-
клон од схва та ња кла сич ног ре а ли зма, за сту па ју ћи те зу да се ме-
ђу на род на по ли ти ка мо же схва ти ти као си стем са тач но утвр ђе-
ном струк ту ром. Та ква струк ту ра је по сво јој при ро ди анар хич на, 
што за по сле ди цу има не си гур ност ме ђу на род ног по рет ка и те жњу 
ње го вих чла ни ца за што ве ћом ко ли чи ном мо ћи ко ја за циљ има 
очу ва ње њи хо ве по зи ци је у си сте му.34) С об зи ром да нео-ре а ли зам 
има раз ли чит од нос пре ма кон цеп ту мо ћи у од но су на кла сич ни 
ре а ли зам, ра зу мљи во је да је и од нос пре ма кон цеп ту на ци о нал ног 
ин те ре са у окви ру ове тра ди ци је ре а ли зма вид но дру га чи ји. На и-
ме, на ци о нал ни ин те рес за ступ ни ци нео-ре а ли зма ви де као ну жну 
по сле ди цу при ро де струк ту ре ме ђу на род ног си сте ма. На ци о нал-
ни ин те рес про из и ла зи из ме ђу на род ног си сте ма и на ме ће се по 
ауто ма ти зму као ком по нен та спољ но-по ли тич ке стра те ги је ње го-
вим чла ни ца ма. За раз ли ку од Мор ген тау, ко ји твр ди да од лу чи о ци 
мо гу да би ра ју да ли да ува же или не на ци о нал ни ин те рес, Волц 
твр ди да на ци о нал ни ин те рес сам по се би дат, те да по ауто ма ти-
зму ути че на по на ша ње по ли тич ких од лу чи о ца, хте ли то они или 
не. Сход но то ме, др жа ве се по на ша ју у скла ду са мо гућ но сти ма и 
огра ни че њи ма ко је им по ста вља ме ђу на род ни си стем.35) 

Ко ре ни те о риј ских по ла зи шта ли бе ра ли зма у ме ђу на род ним 
од но си ма да ти ра ју из XVI II и XIX ве ка. Та да на ста ју иде је o ус по-
ста вља њу ми ра у све ту ши ре њем де мо кра ти је, сло бод не тр го ви не 
и ус по ста вља ња ко лек тив не без бед но сти. За раз ли ку од ре а ли зма, 
ли бе ра ли зам твр ди да је мир нор мал но ста ње у ме ђу на род ним од-
но си ма, а оно про из и ла зи из при ро де љу ди ко ја је ми ро љу би ва и 
скло на са рад њи. Те о ре ти ча ри ли бе рал них уве ре ња та ко ђе ис ти чу 
да су ра то ви про дукт на сто ја ња ми ли та ри стич ких и не де мо крат-
ских др жа ва да оства ре сво је уске ин те ре се. За раз ли ку од њих ли-
бе рал не, де мо крат ске др жа ве ко је по чи ва ју на по што ва њу људ ских 
пра ва и сло бо да, по што ва њу имо вин ских пра ва и пред став нич кој 
вла сти, не ма ју та кве по ри ве ка ме ђу на род ним су ко би ма. Сто га, 
свет ски мир се мо же ус по ста ви ти са мо кроз ши ре ње ли бе рал них 
и де мо крат ских об ли ка вла да ви не. Мајкл Дојл (MichaelDoyle) на-
во ди да, ка да гра ђа ни, ко ји но се те рет рат них су ко ба, би ра ју сво је 
пред став ни ке у ор га ни ма вла сти, из би ја ње ра та је не мо гу ће.36) Дојл 
до да је и да су ли бе рал не де мо кра ти је је дин стве не по свом на сто ја-
њу да ус по ста ве ми ро љу би ве од но се ме ђу со бом ко ји су ди рект на 

34) Упо ре ди: K.N. Waltz, TheoryofInternationalPolitics, Ran dom Ho u se, New York, 1979.

35) R.H. Jac kson and G. So ren sen, IntroductiontoInternationalRelations:TheoriesandAppro-
aches, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2003, pp. 87-88.

36) M. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tic”, AmericanPoliticalScienceReviw,Vol.80, No.4, 
1986, pp. 1151.
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по сле ди ца функ ци о ни са ња прин ци па де мо крат ских ин сти ту ци-
ја на ко ји ма ли бе рал не др жа ве по чи ва ју. Ипак, то не зна чи да су 
од но си ли бе рал них де мо кра ти ја и не де мо крат ских др жа ва ну жно 
ми ро љу би ви.37) На и ме, те о ре ти ча ри ли бе ра ли зма се за ла жу да се 
кон цепт на ци о нал ног ин те ре са тре ба фо ку си ра ти на ус по ста вља-
ње ми ра и ми ро љу би вих од но са из ме ђу чла ни ца ме ђу на род ног 
си сте ма, а на чин за то је за ме на по ли ти ке мо ћи кон цеп том ко лек-
тив не без бед но сти, ко ји би обез бе дио ус по ста вља ње очу ва ње ми ра 
на прин ци пи ма са рад ње и по ве ре ња, пре све га по мо ћу ко лек тив не 
без бед но сти.38)

По след ње де це ни је раз во ја ме ђу на род них од но са обе ле жио 
је сна жан раз вој кон струк ти ви стич ких те о ри ји, ма да је те шко го во-
ри ти са мо о ути ца ју кон струк ти ви зма као јед не те о ри је ако се узме 
у об зир успон фе ми ни зма, пост мо дер ни зма и пост по зи ти ви зма. 
Иако је те шко уста но ви ти за јед нич ка по ла зи шта на ве де них пра ва-
ца у кон струк ти ви стич кој те о ри ји, Ро берт Џек сон (RobertJackson) 
ис ти че да ова те о ри ја за сту па те зу да не мо же мо го во ри ти о објек-
тив ној ре ал но сти ка да су у пи та њу од но си ме ђу љу ди ма. Њи хо во 
кључ но по ла зи ште је дру штве но кон стру и са на пер цеп ци ја дру-
штве не ре ал но сти, па и ме ђу на род них од но са,. Ре ал ност не по сто-
ји као та ква, већ је ре зул тат ин тер-су бјек тив них од но са.39) На да ље, 
по ли тич ка ре ал ност, као и ме ђу на род ни од но си, не по сто је не за ви-
сно од пер цеп ци ја чла но ва јед не за јед ни це. За пра во, при пад ни ци 
кон струк ти ви стич ког прав ца ис ти чу да су од но си ме ђу др жа ва ма 
ре зул тат иде ја и вред но сти ко је сва ка др жа ва са со бом но си. Алек-
сан дар Вент (AlexanderWendt) на гла ша ва да не по сто ји објек тив на 
ствар ност у ме ђу на род ним од но си ма ко ја би би ла иму на на ути ца-
је иде ја, убе ђе ња, прак се и ин сти ту ци ја ко је др жа ве ства ра ју ме ђу 
со бом. Анар хи ја ме ђу на род ног си сте ма ни је са ма по се би да та, она 
је ре зул тат по на ша ња др жа ва у ме ђу на род ном по рет ку.40) На истом 
тра гу, ва жност и ути цај мо ћи ни је не што да то, већ је ре зул тат све-
сног де ло ва ња чла ни ца ме ђу на род ног си сте ма. Сход но то ме, про-
ме ном та квих прак си др жа ва до ћи ће и до про ме не на чи на на ко-
ји ме ђу на род ни по ре дак функ ци о ни ше. Кључ ну уло гу у про ме ни 
пер цеп ци је ме ђу на род ног окру же ња од стра не ње го вих чла ни ца 
има ју иде је и вред но сти на ко ји ма др жа ве те ме ље сво је спољ но-

37) Ibid. 

38) Ви ше о ли бе ра ли зму у: М. Ба ја гић, Међународнабезбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли-
циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2012, стр. 167 и да ље.

39) R. Jac kson, TheGlobalCovenant, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2000, p. 33.

40) Де таљ ни је: A. Wendt, SocialTheoryofInternationalPolitics, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 1999; А. Wendt, „Anarchy Is What Sta tes Ma ke It: The So cial Con struc tion of 
Po wer Po li tics“, InternationalOrganization, Vol. 46 , No. 2, 1992, pp. 412-415.
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по ли тич ке стра те ги је.41)Из тих раз ло га, кон цепт на ци о нал ног ин те-
ре са је дру штве на кон струк ци ја чи ји је зна чај из у зе тан с об зи ром 
да у нај ве ћој ме ри усло вља ва по на ша ње др жа ве. Као дру штве на 
кон струк ци ја, на ци о нал ни ин те рес по кон струк ти ви сти ма у нај ве-
ћој ме ри за ви си од по ли тич ког и со ци јал ног кон тек ста у ко ме се 
фор му ли ше спољ на по ли ти ка.
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Mladen Bajagic, Maja Ruzic 

THE CONCEPT OF NATIONAL INTEREST IN 
INTERNATIONAL RELATIONS THEORY

Re su me
The na ti o nal in te rest is one of the most com plex and dif fi cult to 

de fi ne con cepts in con tem po rary po li ti cal the ory and in ter na ti o nal re la-
ti ons the ory. Pre vi o us sci en ti fic re se ar ches and sha ping the con cept of 
na ti o nal in te rest, in di ca te that it can not be ob ser ved just the o re ti cally, 
the re fo re the most in flu en tial re pre sen ta ti ves of po li ti cal the ory and in-
ter na ti o nal re la ti ons the ory con si der it a tool for po li ti cal analysis as 
well as the me ans of po li ti cal ac tion at the sa me ti me. Evol ving along 
with ot her key con cepts of po li ti cal the ory (po wer, aut ho rity, se cu rity, 
etc.)., the con cept of na ti o nal in te rest has many tra di ti o nal de fi ni ti ons 
and con tem po rary the o re ti cal ran ges of un der stan ding of its me a ning, 
which fol low its va ri o us and di ver se clas si fi ca ti ons. On that path, ta-
king in to ac co unt the com plex and tur bu lent chan ges in con tem po rary 
in ter na ti o nal po li ti cal re a lity and new ac hi e ve ments of po li ti cal the ory, 
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the con cept of na ti o nal in te rest re ma ins one of the cen tral the mes of 
mo dern po li ti cal tho ught to day and so cial sci en ces as a who le. What is 
cer tain is that the na ti o nal in te rest is ob jec ti ve and su bjec ti ve ca te gory 
at the sa me ti me, it is con di ti o ned by the con cept of po wer (the amo-
unt of po wer that a sta te has over ot her co un tri es) and va lu es   (which 
mem bers of the sta te - all ci ti zens stri ve for). The main fun ction of the 
na ti o nal in te rest that is de fi ned this way is to en co u ra ge the di scus sion 
of po li ti cal de ci sion ma kers abo ut what the fo re ign po licy stra tegy of 
the ir co un try sho uld be in a par ti cu lar con text and ti me.
Key words: na ti o nal in te rest, po li ti cal con cept, fo re ign po licy, so cial in te rest, 

in ter na ti o nal in te rest

* Овај рад је примљен 25. јануара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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РАЗВОЈА: ПЕРСПЕКТИВА СТУДИЈЕ 

О КОРИШЋЕЊУ ВРЕМЕНА*

Са же так
У ра ду се ана ли зи ра ју на ла зи сту ди је о сва ко дне ви ци сред-

њо шко ла ца, у окви ру ко је је код нас пр ви пут спро ве де но ис пи ти-
ва ње бу џе та вре ме на мла дих. Циљ је да са гле да мо шта ови на ла зи 
го во ре о под сти цај но сти со ци ја ли за циј ских ис ку ста ва мла дих и 
со цио-кул тур них окру же ња у ко ји ма се од ви ја ју њи хо ве сва ко днев-
не ак тив но сти. На чин ко ри шће ња вре ме на по сма тра се не са мо као 
ре сурс лич ног раз во ја мла дих осо ба, већ и као ре сурс раз во ја дру-
штва, у сми слу про дук ци је људ ског ка пи та ла, фор ми ра ња про со-
ци јал них и де мо крат ских вред но сти, као и при пре ме за гра ђан ску 
пар ти ци па ци ју. По да ци по ка зу ју да на ши сред њо школ ци, у по ре-
ђе њу са мла ди ма из дру гих зе ма ља, по све ћу ју ве ли ки део вре ме на 
школ ском уче њу, а зна чај но ма ње еко ном ски про дук тив ном ра ду. У 
кон тек сту ре ла тив но сла бих по стиг ну ћа уче ни ка на те сти ра њи ма 
обра зов них ис хо да, то још јед ном по твр ђу је да се кључ ни про блем 
обра зов ног си сте ма ти че при ро де ком пе тен ци ја ко је су у ње му (де)
фа во ри зо ва не. Та ко ђе су раз ма тра не по зи тив не и не га тив не им пли-
ка ци је ма лог уче шћа мла дих у сфе ри ра да, као и раз ло зи за бо ље 
по ве зи ва ње фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња. На ла зи о раз-
ли ка ма у за сту пље но сти и струк ту ри обра зов них ак тив но сти за ви-
сно од со цио-еко ном ског ста ту са уче ни ка отва ра ју и пи та ња ве за на 
за де мо кра тич ност обра зо ва ња. По себ но ва жним сма тра мо на ла-
зе ко ји по ка зу ју да се сло бод но вре ме сред њо шко ла ца прак тич но 

*  Рад је на стао у окви ру про јек та „Иден ти фи ка ци ја, ме ре ње и раз вој ког ни тив них и емо-
ци о нал них ком пе тен ци ја ва жних дру штву ори јен ти са ном на европ ске ин те гра ци је”, ко-
ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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сво ди на ак тив но сти ко ји ма је циљ за ба ва и па сив на ре лак са ци ја. 
За не мар љи во ма ли део вре ме на по све ћу ју мен тал но ан га жу ју ћим 
и ства ра лач ким ак тив но сти ма, као и ак тив но сти ма дру штве но ан-
га жу ју ћег ка рак те ра. У све тлу ових на ла за раз ма тра ни су мо гу ћи 
об ли ци по др шке кон струк тив ни јим на чи ни ма про во ђе ња вре ме на, 
не са мо као пред у сло ва за под сти ца ње по зи тив ног раз во ја мла дих, 
већ и као де ло твор ног ме ха ни зма пре вен ци је ри зич них и ан ти со-
ци јал них по на ша ња.
Кључ не ре чи: мла ди, ко ри шће ње вре ме на, омла дин ска по ли ти ка, раз вој-

ни ка па ци те ти дру штва 

Амар тја Сен, до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју 1998. 
го ди не, ре као је да се сна га јед ног дру штва не ме ри ви си ном бру то 
на ци о нал ног до хот ка по гла ви ста нов ни ка, већ при ли ка ма ко је се 
пру жа ју мла ди ма – сло бо да ма ко је они има ју у по гле ду са мо ра зво-
ја и од го вор не ак ци је.1) Сна га ових ре чи ве ли ким де лом про из и ла зи 
из чи ње ни це да је њи хов аутор је дан од во де ћих свет ских еко но-
ми ста, јер са ма иде ја да су мла ди нај ва жни ји ре сурс дру штва („на-
ше нај ве ће бла го“) и но си о ци дру штве ног раз во ја (јер „на мла ди ма 
свет оста је“) сва ка ко ни је но ва. Оно што, ме ђу тим, је сте но ви на 
по след њих де це ни ја, и у че му ле жи ду бљи сми сао Се но вих ре чи, 
ти че се си сте мат ских на сто ја ња да ова иде ја бу де за и ста угра ђе на у 
те мељ не прин ци пе дру штве не бри ге о мла ди ма и кон крет не ак ци је 
омла дин ске по ли ти ке. 

Реч је о сво је вр сној про ме ни фо ку са у са мом при сту пу мла-
ди ма – сра змер но ду гу тра ди ци ју пер ци пи ра ња адо ле сце на та пр-
вен стве но или пре те жно као про бле ма дру штва, за ме њу је на сто-
ја ње да се пре по зна ју и си сте мат ски по др же по тен ци ја ли мла дих, 
као ва жног ре сур са дру штве ног раз во ја и на прет ка. Ово на че ло 
екс пли ци ра но је као по ла зи ште омла дин ске по ли ти ке у ме ђу на-
род ним до ку мен ти ма (Свет ски ак ци о ни план за мла де УН од 2000. 
го ди не па на да ље, Стра те ги ја ЕУ за мла де 2010-2018, Бе ла књи га 
о по ли ти ци за мла де Европ ског пар ла мен та), као и у На ци о нал ној 
стра те ги ји за мла де Ре пу бли ке Ср би је.2) 

Про ме не у на уч ном дис кур су зна чај но су ути ца ле на ова кав 
пра вац про ме на јав ног и по ли тич ког дис кур са о мла ди ма. Док су 
кроз ско ро цео два де се ти век до ми нант не кул тур не ре пре зен та ци је 
о адо ле сцен ти ма би ле из гра ђе не упра во око њи хо ве емо ци о нал-

1) Amartya Sen, De ve lop ment as fre e dom, Ran dom Housе, New York, 1999, стр. 5.

2) До ступ но на адре си http://www.sr bi ja.gov.rs/ex tfi le/sr/88759/na ci o nal na_stra te gi ja_za_
mla de0081_cyr.zip
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не не ста бил но сти и со ци јал не не при ла го ђе но сти, у но ви је вре ме 
оне се све ви ше уте ме љу ју на ис пи ти ва њу раз вој них мо гућ но сти 
и по тре ба мла дих.3) Ва жну уло гу у том по ме ра њу фо ку са има ле су 
сту ди је о ко ри шће њу вре ме на (ti me use stu di es), тј. ис пи ти ва ње бу-
џе та вре ме на мла дих. Ме то до ло ги ја ових сту ди ја по чи ва на утвр-
ђи ва њу про сеч не ко ли чи не вре ме на (бро ја са ти или ми ну та) ко је 
мла ди про во де у раз ли чи тим ка те го ри ја ма ак тив но сти, то ком од-
ре ђе ног вре мен ског пе ри о да (нај че шће јед ног слу чај но иза бра ног 
да на). Пре ма уоби ча је ној ка те го ри за ци ји ак тив но сти, утвр ђу је се 
ко ли ко вре ме на мла ди про во де у рад ним ак тив но сти ма (обра зов не 
ак тив но сти, еко ном ски про дук ти ван рад и кућ ни по сло ви), струк-
ту ри са ним ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на (ор га ни зо ва не ван на-
став не ак тив но сти, хо би, спорт ски тре нин зи, во лон ти ра ње и сл.) и 
не струк ту ри са ним ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на или до ко ли ци 
(дру же ње, гле да ње те ле ви зи је, слу ша ње му зи ке, ко ри шће ње ра чу-
на ра за за ба ву, итд.). 4) 

Ис пи ти ва ње бу џе та вре ме на омо гу ћа ва да се про це ни ква-
ли тет сва ко днев ног жи во та мла дих, по сма тра но из угла са мих 
мла дих осо ба, али и из пер спек ти ве дру штва. Упра во због то га ре-
зул та ти ових сту ди ја че сто се ко ри сте као ем пи риј ска осно ва за 
кре и ра ње и вред но ва ње со ци јал не по ли ти ке у раз ли чи тим обла-
сти ма дру штве ног жи во та. Основ на иде ја је та да из бо ри мла дих 
ко ји се ти чу на чи на про во ђе ња вре ме на зна чај но об ли ку ју раз вој но 
ре ле вант на ис ку ства од ко јих за ви си успе шност њи хо ве тран зи ци-
је ка од ра слом до бу. Про дук тив но ко ри шће ње вре ме на под ра зу ме-
ва оне ак тив но сти ко је пру жа ју при ли ке за из град њу ког ни тив них 
и со цио-афек тив них ком пе тен ци ја, фор ми ра ње иден ти те та, раз вој 
про со ци јал них вред но сти и обра за ца по на ша ња, као и при пре ма-
ње мла дих за пре у зи ма ње но вих со ци јал них уло га и од го вор но сти 
у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во та. По ме ну ти ис хо ди у 
ли те ра ту ри се че сто сре ћу као кон цепт „по зи тив ног раз во ја мла-
дих“.5) С дру ге стра не, ак тив но сти ко је пру жа ју ма ло при ли ка за 
ову вр сту со ци ја ли за циј ских ис ку ста ва, са раз вој ног ста но ви шта 
прак тич но пред ста вља ју гу бље ње вре ме на. У том сми слу, од лу ке 
мла дих да вре ме ин ве сти ра ју у јед не или дру ге ак тив но сти има ју 

3) T.S. Sa ra swat hi, Reed W. Lar son, „Ado le scen ce in Glo bal Per spec ti ve: An Agen da for So cial 
Po licy“, у збор ни ку: The worlds youth: Ado le scen ce in Eight Re gi ons of the Glo be (при ре-
ди ли: Brad ford Brown et al.), Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, стр. 350-352.

4) Reed W. Lar son, Su man Ver ma, „How chil dren and ado le scents spend ti me ac ross the world: 
Work, play and de ve lop men tal op por tu ni ti es“, Psycho lo gi cal Bul le tin, Vol. 125, No. 6, 1999, 
стр. 702–703.

5) Reed W. Lar son, „To ward a psycho logy of po si ti ve youth de ve lop ment“, Ame ri can Psycho lo-
gist, Vol. 55, No. 1, 2000, стр. 170–181.
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ве ли ки ути цај на њи хо во бу ду ће до бро ста ње, али и на до бро бит 
дру штва. Илу стру ју ћи ову иде ју, Ке ли на во ди при мер на ци о нал ног 
из ве шта ја о про бле ми ма мла дих у САД. Уз по дат ке о по ра сту бро ја 
мла дих ко ји на пу шта ју шко ло ва ње и укљу чу ју се у раз ли чи те вр-
сте ри зич них по на ша ња, ис так ну то је да они ти ме „огра ни ча ва ју 
сво је шан се да оства ре успе шан жи вот као од ра сли“, али да та ко ђе 
„угро жа ва ју и аме рич ку по зи ци ју као свет ске еко ном ске си ле“.6) И 
у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де Ре пу бли ке Ср би је, као стра те-
шком до ку мен ту омла дин ске по ли ти ке, пре по зна то је да си стем ска 
по моћ мла ди ма да ис ка жу и оства ре сво је мо гућ но сти пред ста вља 
услов за оства ри ва ње не са мо њи хо ве лич не, већ и дру штве не до-
бро би ти.

Пр во ис пи ти ва ње бу џе та вре ме на мла дих у Ср би ји спро ве-
де но је упра во за по тре бе из ра де На ци о нал не стра те ги је за мла де, 
при та да шњем Ми ни стра ству омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би-
је. Ово ис пи ти ва ње за пра во је би ло део ши ре сту ди је о сва ко дне ви-
ци сред њо шко ла ца, ко ју је за по тре бе Ми ни стар ства спро вео Ин-
сти тут за пси хо ло ги ју. Нај ве ћи део ре зул та та ко ри шћен је за при каз 
ста ња о по ло жа ју мла дих у Ср би ји, као и при ли ком де фи ни са ња 
ци ље ва и ме ра Стра те ги је. По да ци до би је ни ис пи ти ва њем бу џе та 
вре ме на на жа лост ни су би ли об у хва ће ни, јер се по ка за ло да је њи-
хо ва об ра да и ана ли за вре мен ски знат но зах тев ни ја и сло же ни ја. 
У овом ра ду ана ли зи ра ће мо нај ва жни је на ла зе из тог де ла сту ди је, 
с фо ку сом на обра зов ним ак тив но сти ма сред њо шко ла ца и ак тив-
но сти ма сло бод ног вре ме на.7) По ку ша ће мо да са гле да мо шта ови 
на ла зи го во ре о ква ли те ту сва ко днев ног жи во та мла дих, али и о 
под сти цај но сти со цио-кул тур них окру же ња у ко ји ма се од ви ја њи-
хо ва сва ко дне ви ца. Сто га ће се им пли ка ци је на ла за раз ма тра ти и у 
све тлу ци ље ва и ме ра ак ту ел не омла дин ске по ли ти ке и На ци о нал-
не стра те ги је за мла де. 

6) Pe ter Kelly, „The dan ge ro u sness of youth-at-risk: the pos si bi li ti es of sur ve il lan ce and in ter-
ven tion in un cer tain ti mes“, Jo ur nal of Ado le scen ce, Vol. 23, 2000, стр. 465.

7) Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од 922 уче ни ка сред њих шко ла, струк ту ри са ном 
по ре ги о ну (Бе о град, Се вер на. Цен трал на и Ју жна Ср би ја), уз ра сту (од пр вог до че твр-
тог раз ре да) и ти пу шко ле (гим на зи је, че тво ро го ди шње и тро го ди шње струч не шко ле). 
Де таљ ни је ин фор ма ци је о ме то до ло ги ји мо же те ви де ти у: Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де-
но вић и Ди ја на Плут, „Сло бод но вре ме и по зи ти ван раз вој мла дих“, Пси хо ло шка ис тра-
жи ва ња, вол. 15, бр. 2, 2012, стр. 156-159.
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1. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ МЛАДИХ КАО 
ПРОДУКЦИЈА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА

Кроз раз ли чи те вр сте обра зов них ак тив но сти, а по го то во оне 
ко је се од ви ја ју у кон тек сту фор мал ног обра зо ва ња, мла ди се опре-
ма ју ком пе тен ци ја ма нео п ход ним за њи хо во укљу чи ва ње у сфе ру 
ра да, али и дру ге обла сти дру штве ног де ло ва ња. За то се вре ме ко-
је мла ди по све ћу ју обра зов ним ак тив но сти ма ви ди као нај про дук-
тив ни ји на чин ко ри шће ња вре ме на, и из угла по је дин ца и из пер-
спек ти ве дру штва. Бу ду ћи да се вре ме ко је од ра сли ин ве сти ра ју у 
рад ну де лат ност са гле да ва као „мер љи ва је ди ни ца људ ског ка пи та-
ла“, вре ме ко је мла ди про во де у школ ском уче њу и не фор мал ном 
обра зо ва њу мо же се по сма тра ти као „апрок си ма тив на ме ра из во ра 
или про дук ци је људ ског ка пи та ла“.8) У том кон тек сту, вре ме по све-
ће но из град њи обра зов них ком пе тен ци ја пред ста вља мер љи ви до-
при нос еко ном ском функ ци о ни са њу и раз во ју дру штва. Ис тра жи-
ва ња за и ста по твр ђу ју да је ко ли чи на вре ме на ко ју мла ди про во де 
у уче њу по ве за на са сто пом ра ста дру штве ног про из во да.9) 

У мно гим зе мља ма бу џет вре ме на мла дих за то је пред мет 
си сте мат ског ис тра жи ва ња и пра ће ња, још од кра ја ше зде се тих го-
ди на про шлог ве ка. То омо гу ћа ва пра ће ње кул тур но-исто риј ских 
про ме на у ко ли чи ни вре ме на ко ју мла ди по све ћу ју уче њу (че сто у 
ком па ра ци ји са вре ме ном ко је про во де у еко ном ски про дук тив ном 
ра ду), као и по ре ђе ње мла дих из раз ли чи тих зе ма ља. У на став ку 
тек ста ана ли зи ра ће мо на ла зе о обра зов ним и рад ним ак тив но сти-
ма на ших сред њо шко ла ца, кроз ком па ра ци ју са ре зул та ти ма ис пи-
ти ва ња бу џе та вре ме на мла дих из САД, Евро пе и Ис точ не Ази је.10) 

Уче ње у школ ском кон тек сту. Нај ва жни ји на лаз до ко га 
смо до шли ис пи ти ва њем рад них ак тив но сти на ших сред њо шко ла-
ца је сте тај да ко ли чи на вре ме на ко ју они ин ве сти ра ју у школ ско 
уче ње уоп ште ни је ма ла. У школ ским ак тив но сти ма, као ви со ко 
струк ту ри са ном кон тек сту уче ња, они днев но про во де не што ви-
ше од пет са ти, што је ви ше од мла дих из САД, слич но про се ку 
за европ ске зе мље, а зна чај но ма ње је ди но у од но су на мла де из 
Ис точ не Ази је. По што је тра ја ње оба ве зних школ ских ак тив но сти 
ре гу ли са но на ни воу обра зов ног си сте ма, у ана ли зи крос-кул тур-
них раз ли ка зна чај ни јим се сма тра ју раз ли ке у вре ме ну ко је мла ди 

8) Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 701.

9) Пре ма Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 702.

10) Va nes sa Wight, Jo seph Pri ce, Su zan ne Bi an chi, Bi jou Hunt, „The Ti me Use of Te e na gers“, 
So cial Sci en ce Re se arch, Vol. 38, No. 4, 2009, стр. 800-801; Reed W. Lar son, Su man Ver ma, 
нав. де ло, стр. 724-726.  
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про во де у уче њу код ку ће. Ре зул та ти по ка зу ју да сред њо школ ци из 
Ср би је у про се ку уче го то во сат и по вре ме на днев но (81 ми нут), 
што је дво стру ко ви ше од њи хо вих аме рич ких вр шња ка (40 ми ну-
та), слич но као код мла дих из ве ћи не европ ских зе ма ља, а зна чај но 
ма ње од сред њо шко ла ца из зе ма ља Ис точ не Ази је (180 ми ну та).11) 

По да ци о вре ме ну ко је мла ди про во де у школ ском уче њу че-
сто се до во де у ве зу са по стиг ну ћи ма ко ја оства ру ју на на ци о нал-
ним и ме ђу на род ним ева лу а ци ја ма обра зов них ис хо да. О оправ-
да но сти ова квог на чи на раз ми шља ња нај бо ље све до че ре зул та ти 
ме та сту ди је (ра ђе не на осно ву по да та ка из чак пе де сет сту ди ја), у 
ко јој је по твр ђе на по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ко ли чи не вре ме на 
ко је мла ди про во де у уче њу и њи хо ве успе шно сти на те сти ра њи-
ма обра зов них по стиг ну ћа.12) У том кон тек сту, ма ла за сту пље ност 
уче ња у сва ко дне ви ци сред њо шко ла ца пре по зна та је као ва жан на-
ци о нал ни про блем у САД, ко ји угро жа ва еко ном ске по зи ци је зе-
мље и ви тал не ин те ре се дру штва. Са свим су су прот на ис ку ста ва 
ис точ но а зиј ских зе ма ља, чи ји сред њо школ ци, као што смо ви де ли, 
уче зна чај но ви ше не го мла ди из оста лих де ло ва све та. Од дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка, ин ду стри ја ли зо ва на дру штва Ис точ не 
Ази је си сте мат ски ула жу у обра зо ва ње да би по ве ћа ла раз вој људ-
ског ка пи та ла, па бе ле же успе хе на ме ђу на род ним те сти ра њи ма, 
као и ви со ку сто пу еко ном ског ра ста.13)

За ни мљи во је из тог угла ана ли зи ра ти ре зул та те на ших сред-
њо шко ла ца. Упр кос то ме што ко ли чи на вре ме на ко ју они днев но 
по све ћу ју уче њу ни је ма ла, ре зул та ти на ци о нал них и ме ђу на род-
них ис пи ти ва ња ука зу ју на не до во љан ква ли тет обра зов них по-
стиг ну ћа.14) Ови на ла зи су ге ри шу да про блем пре ле жи у ква ли те-
ту, не го у ко ли чи ни уче ња. Кључ но пи та ње је сте ко је вр сте зна ња 
и ком пе тен ци ја су (де)фа во ри зо ва не у на шем обра зов ном си сте му, 
од но сно у ко јој ме ри обра зов не ак тив но сти омо гу ћа ва ју мла ди ма 
да из гра де зна ња и ве шти не ко је су нео п ход не ефи ка сно укљу чи ва-
ње у сфе ру ра да, као и ком пе тен ци је ко је их мо гу учи ни ти кон ку-
рент ним у гло ба ли зо ва ном и ви со ко ком пе ти тив ном све ту по сло ва-

11) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Обра зов не ак тив но сти сред њо шко-
ла ца у Ср би ји: ана ли за вре мен ског днев ни ка“, Збор ник ин сти ту та за пе да го шка ис тра-
жи ва ња, вол. 45, бр.1, 2013, стр. 173-175.

12) Har ris Co o per, Jor gi an ne Ro bin son i Eri ka Pa tall, „Do es Ho me work Im pro ve Aca de mic Ac-
hi e ve ment? A Synthe sis of Re se arch 1987–2003“, Re vi ew of Edu ca ti o nal Re se arch, Vol. 76, 
No. 1, 2006, стр. 48-50.

13) Пре ма Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 713.

14) Ви де ти у: Ра до ван Ан то ни је вић и Дра ган Ја ње то вић (ур.), TIMSS 2003 у Ср би ји, Ин сти-
тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005; Дра ги ца Па вло вић-Ба бић и Алек сан дар 
Ба у цал, PI SA 2009 у Ср би ји - пр ви ре зул та ти, Ин сти тут за пси хо ло ги ју, Бе о град, 2011.



Је ле на М. Пе шић Млади као ресурс друштвеног развоја: Перспектива...

183

ња. Пи та ње ква ли те та обра зов них ак тив но сти мла дих, по сма тра но 
из угла про дук ци је људ ског ка пи та ла, до би ја по се бан зна чај у кон-
тек сту не по вољ них де мо граф ских тен ден ци ја у Ср би ји. Про це-
њу је се да ће ста ре ње по пу ла ци је већ у овој де це ни ји до ве сти до 
осет ног сма ње ња ста нов ни штва рад ног уз ра ста (тј. по тен ци јал ног 
и рас по ло жи вог људ ског ка пи та ла), „што ће се не га тив но од ра зи ти 
на функ ци о ни са ње тр жи шта ра да, од но сно на рад ни по тен ци јал 
бу ду ћег при вред ног ра ста“.15) У том сми слу, сма тра мо да је на гла-
ша ва ње по тре бе за оства ри ва њем ме ђу сек тор ске са рад ње ве о ма 
зна чај но ме сто На ци о нал не стра те ги је за мла де. У њој је ис так ну-
то да до бра омла дин ска по ли ти ка под ра зу ме ва те сну по ве за ност са 
обра зов ном по ли ти ком, по го то во у по гле ду де фи ни са ња и пра ће ња 
ин ди ка то ра ко ји го во ре о ква ли те ту обра зов них по стиг ну ћа. 

Струк ту ра рад них ак тив но сти. Вре ме ко је мла ди по све-
ћу ју уче њу че сто се ана ли зи ра у ком па ра ци ји са дру гим рад ним 
ак тив но сти ма, а по го то во са вре ме ном ко је ула жу у еко ном ски 
про дук ти ван рад, тј. ба вље ње по сло ви ма ко ји до но се при хо де. У 
струк ту ри рад них ак тив но сти на ших сред њо шко ла ца уче ње је да-
ле ко нај за сту пље ни је и об у хва та чак 73% укуп не ко ли чи не вре ме-
на ко је мла ди про во де у ра ду ван шко ле. Са мо 6% сред њо шко ла ца 
на во ди да су би ли укљу че ни у по сло ве ко ји до но се при хо де. По 
ти пу по сла, до ми ни ра ју по ма га ње по ро ди ци у по љо при вред ним 
ра до ви ма и рад у ре сто ра ни ма или ка фи ћи ма, док су ве о ма рет ки 
по сло ви ко ји зах те ва ју ве ће мен тал но ан га жо ва ње. Про сеч но вре-
ме ко је на ши сред њо школ ци днев но про во де у еко ном ски про дук-
тив ном ра ду из но си све га 7 ми ну та, што је зна чај но ма ње не са мо 
у од но су на аме рич ке ти неј џе ре (53 ми ну та), већ и у од но су на 
мла де из ве ћи не европ ских зе ма ља (про сек 30 ми ну та). По ма лом 
ин ве сти ра њу вре ме на у при хо до ва ње, на ши мла ди слич ни су је-
ди но сво јим вр шња ци ма из ис точ но а зиј ских зе ма ља, ко ји го то во 
це ло куп но вре ме ван шко ле по све ћу ју уче њу.16) 

Мо же се ре ћи да ови на ла зи има ју по зи тив не, али и не га тив-
не им пли ка ци је, по сма тра но из угла про дук ци је људ ског ка пи та ла. 
С јед не стра не, ис тра жи ва ња по твр ђу ју да је вре ме про ве де но у 
школ ском уче њу да ле ко про дук тив ни је са ста но ви шта раз во ја ком-
пе тен ци ја ко је су по треб не за про фе си о нал ну ин клу зи ју мла дих. 
По сло ви ко ји ма се мла ди ба ве нај че шће су ру тин ски и мен тал но 
не и за зов ни (што је по твр ђе но и у на шем ис тра жи ва њу), а зна ња 
и ве шти не ко је та ко сти чу има ју ма лу мо гућ ност при ме не у дру-

15) Да ни ло Шу ко вић, „Еко ном ски ефек ти ста ре ња ста нов ни штва“, Срп ска по ли тич ка ми-
сао, вол. 41, бр. 3, 2013, стр. 173.

16) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 173-175.
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гим рад ним кон тек сти ма. С дру ге стра не, ем пи риј ски је по твр ђе но 
да уче шће у еко ном ски про дук тив ном ра ду мо же под ста ћи раз вој 
лич них ква ли те та ко ји су ва жни за укљу чи ва ње мла дих у сфе ру ра-
да, по пут осе ћа ња од го вор но сти, ве шти на упра вља ња вре ме ном и 
нов цем, као и со ци јал них ком пе тен ци ја.17) Ко нач но, ква ли та тив ни 
по да ци ко је смо до би ли ис пи ти ва њем бу џе та вре ме на (ана ли за ко-
мен та ра ко је су не ки уче ни ци да ли о сво јим ак тив но сти ма), по ка-
зу ју да сред њо школ ци по зи тив но оце њу ју мо ти ва ци о ну вред ност 
школ ске прак се. Ак тив но сти ко је у скло пу прак се про во де у рад-
ним ор га ни за ци ја ма мла ди ви де као за ни мљи ве, ко ри сне и ва жне. 

У На ци о нал ној стра те ги ји за мла де ис так ну та је по тре ба за 
ја ча њем ве за из ме ђу обра зо ва ња и при вред ног сек то ра, по ред оста-
лог и у ви ду мо дер ни за ци је прак тич не на ста ве у сред њим шко ла ма 
и про фе си о нал не прак се у пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма. Ви ше 
ква ли тет не прак се по го то во је ва жно мла ди ма ко ји по ха ђа ју струч-
не шко ле, јер они, ка ко по ка зу ју и ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња, 
зна чај но ма ње вре ме на ин ве сти ра ју у школ ско уче ње не го уче ни ци 
гим на зи ја.18) Не за ви сно од обра зов них аспи ра ци ја, при ли ке за ову 
вр сту су сре та са сфе ром ра да мо гу по ве ћа ти ни во ин фор ми са но сти 
о из бо ру за ни ма ња, мо гућ но сти ма за по шља ва ња и пер спек ти ва ма 
на тр жи шту ра да, што је та ко ђе је дан од ци ље ва омла дин ске по-
ли ти ке. Про фе си о нал на прак са та ко ђе мо же до при не ти из гра ђи-
ва њу прак тич них ве шти на и спо соб но сти при ме не зна ња, ко је се 
не до вољ но по др жа ва ју у кон тек сту школ ског уче ња. Сто га се мо же 
ре ћи да по ве зи ва ње фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња с пу-
ним пра вом пред ста вља је дан од стра те шких ци ље ва омла дин ске 
по ли ти ке. 

Де мо кра тич ност обра зо ва ња. По да ци до би је ни ис пи ти ва-
њем бу џе та вре ме на по ка зу ју да гим на зи јал ци и мла ди из по ро ди ца 
ви шег со цио-еко ном ског ста ту са про во де зна чај но ви ше вре ме на у 
школ ском уче њу и ван на став ним ак тив но сти ма обра зов ног ка рак-
те ра, не го уче ни ци сред њих струч них шко ла и мла ди из по ро ди ца 
ни жег со цио-еко ном ског ста ту са.19) Оче ки ва но, до би је на је по зи-
тив на ве за из ме ђу ко ли чи не вре ме на ко је се ин ве сти ра у уче ње и 
школ ског успе ха, а ре зул та ти број них ис тра жи ва ња по твр ђу ју да 
је оно по ве за но и са дру гим по ка за те љи ма ака дем ске успе шно сти 
(ква ли тет зна ња, на ста вак шко ло ва ња), ка сни јом про фе си о нал ном 
про дук тив но шћу (сто па за по сле но сти, ви си на при хо да и сл.), као и 

17) Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 710.

18) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 176-177.

19) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 176-177
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са по ка за те љи ма мен тал ног здра вља и со ци јал не адап ти ра но сти.20) 
По да ци из не ти у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де та ко ђе по твр-
ђу ју да ни во обра зо ва ња бит но од ре ђу је бу ду ћи ста тус мла дих на 
тр жи шту ра да. 

Ови на ла зи су ге ри шу да обра зов не ак тив но сти мла дих уче-
ству ју у ства ра њу и ре про ду ко ва њу со ци јал не не рав но прав но сти. 
Је дан од ефе ка та фор мал ног обра зо ва ња тре ба ло би да бу де сма-
њи ва ње раз ли ка у под сти цај но сти усло ва за уче ње и раз вој, ко је се 
ја вља ју као по сле ди ца раз ли чи тог со цио-еко ном ског ста ту са уче-
ни ка. На жа лост, из гле да да се кроз обра зов не ак тив но сти ове раз-
ли ке до дат но про ду бљу ју, у сми слу да од школ ских и ван на став них 
ак тив но сти ви ше до би ти мо гу да оче ку ју мла ди ко ји већ до ла зе из 
под сти цај ни јих по ро дич них окру же ња. Бу ду ћи да је је дан од ци-
ље ва На ци о нал не стра те ги је да се мла ди ма омо гу ће јед на ке шан се 
за уче ње, про фе си о нал ни и лич ни раз вој, по треб но је и из тог угла 
раз мо три ти мо ти ва ци о ну и пе да го шку вред ност обра зов них ак тив-
но сти. Дру гим ре чи ма, по треб не су си сте мат ске ме ре та ко зва не 
„по зи тив не дис кри ми на ци је“ – кре и ра ње до дат них усло ва и об ли-
ка по др шке у окви ру на став них и ван на став них ак тив но сти, ко ји 
би мла ди ма из ма ње под сти цај них сре ди на омо гу ћи ли ве ћу укљу-
че ност у обра зов не ак тив но сти и ефи ка сни је уче ње, а са мим тим и 
ве ће шан се за по сти за ње ака дем ске и про фе си о нал не успе шно сти. 

На ла зи на шег ис тра жи ва ња ре ле вант ни су за пи та ње де мо-
кра тич но сти обра зо ва ња из још јед ног угла. У На ци о нал ној стра-
те ги ји за мла де ис так ну та је по тре ба за ства ра њем про сто ра за 
де мо крат ски раз го вор у обра зов ним ин сти ту ци ја ма, од но сно за 
по ве ћа њем уче шћа мла дих у про це си ма од лу чи ва ња. Ана ли за ко-
мен та ра ко је су уче ни ци да ли о сво јим школ ским ак тив но сти ма 
по ка зу је да они за и ста има ју мно го то га да ка жу о ре ле вант ним 
про бле ми ма обра зо ва ња.21) Осим уоп ште них про це на о ма лој мо-
ти ва ци о ној вред но сти на ста ве и уче ња, сред њо школ ци су на ве ли и 
због че га им је те шко да ак тив но пра те и уче ству ју у на ста ви, ко ја 
вр ста на став них ме то да, ак тив но сти и за да та ка код њих по бу ђу је 
ра до зна лост, уну тра шњу мо ти ва ци ју и до жи вљај лич не укљу че но-
сти, шта је по зи тив но (или не га тив но) у ра ду на став ни ка, ка ко ви де 
упо треб ну вред ност зна ња ко је сти чу у шко ли и сл. Раз вој ин сти ту-
ци о нал них ме ха ни за ма (по пут, ре ци мо, Ђач ког пар ла мен та), ко ји 

20) Har ris Co o per, Jor gi an ne Ro bin son, Eri ka Pa tall, нав. де ло, стр. 51-52; Reed W. Lar son, Su-
man Ver ma, нав. де ло, стр. 713-714.

21) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Ка ко сред њо школ ци до жи вља ва ју 
обра зов не ак тив но сти - ква ли та тив на ана ли за вре мен ског днев ни ка“, На ста ва и вас пи-
та ње, вол. 62, бр. 3, 2013, стр. 407-420.
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би омо гу ћи ли да глас уче ни ка бу де ја сни је ар ти ку ли сан и ува жен, 
је дан је од ва жних пред у сло ва за кре и ра ње под сти цај ни јег обра-
зов ног окру же ња. 

Ква ли та тив ни од го во ри уче ни ка, као и по да ци о ко ли чи ни 
вре ме на ко ју ин ве сти ра ју у школ ско уче ње, по ка зу ју да мла ди раз-
у ме ју ин стру мен тал ну вред ност ком пе тен ци ја ко је сти чу то ком 
шко ло ва ња. Упр кос бур ним тран зи ци о ним про це си ма и све про-
жи ма ју ћој дру штве ној кри зи, из гле да да је обра зо ва ње за др жа ло 
ва жно ме сто у вред но сном си сте му мла дих. Ува жа ва њем њи хо вог 
ви ђе ња о то ме шта су до бре и ло ше стра не по сто је ће обра зов не 
прак се, по ве ћа ва се раз у ме ва ње из ме ђу раз ли чи тих ак те ра обра-
зов ног про це са, ње го ва ефи ка сност, као и по све ће ност мла дих кон-
вен ци о нал ним дру штве ним вред но сти ма и ци ље ви ма. 

2. СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ: ОД ДОКОЛИЦЕ 
ДО ПРИЛИКА ЗА ПОЗИТИВНИ РАЗВОЈ

Из угла лич ног раз во ја мла де осо бе, али и из пер спек ти ве 
дру штва, кон струк тив но ко ри шће ње вре ме на не об у хва та са мо 
обра зов не ак тив но сти, већ и струк ту ри са не ак тив но сти сло бод ног 
вре ме на. Реч је о ван на став ним ак тив но сти ма ко је се ор га ни зу ју у 
шко ли или за јед ни ци, као што су уче шће у ра ду сек ци ја или клу-
бо ва за мла де, по ха ђа ње раз ли чи тих кур се ва, во лон тер ски и дру-
штве но ко ри стан рад, ан га жо ва ње у омла дин ским удру же њи ма и 
ор га ни за ци ја ма, и сл. Ове ак тив но сти мла ди ма пру жа ју при ли ке 
за са мо ек спре си ју, раз вој ин те ре со ва ња, из град њу иден ти те та, као 
и со ци јал них ком пе тен ци ја ко је су по треб не за њи хо во ефи ка сно 
укљу чи ва ње у раз ли чи те обла сти дру штве ног де ло ва ња. С дру ге 
стра не, не струк ту ри са не ак тив но сти сло бод ног вре ме на (до ко-
ли ца) углав ном се сма тра ју не про дук тив ним на чи ном про во ђе ња 
вре ме на, али и по год ним тлом за укљу чи ва ње мла дих у раз ли чи-
те вр сте ри зич них и ан ти со ци јал них по на ша ња. У овом кон тек сту, 
по гле дај мо шта по ка зу ју на ла зи о сло бод ном вре ме ну на ших сред-
њо шко ла ца. 

Ван на став не ак тив но сти. Је дан од нај ва жни јих на ла за до-
би је них ис пи ти ва њем бу џе та вре ме на мла дих сва ка ко је за не мар-
љи во ма ла за сту пље ност ор га ни зо ва них ван на став них ак тив но сти 
у ти пич ном да ну на ших сред њо шко ла ца. Са мо 6% мла дих (60 од 
922) на во ди да су би ли укљу че ни у ову вр сту ак тив но сти, при че му 
се нај че шће ра ди о кур се ви ма стра них је зи ка и му зич кој шко ли. 
Још се по ми њу, ма да зна чај но ре ђе, и ба вље ње умет нич ким ак тив-
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но сти ма, као и уче шће у про со ци јал ним ак ци ја ма и ор га ни за ци ја-
ма. Да су ор га ни зо ва не ван на став не ак тив но сти за не мар љи ви део 
сва ко дне ви це на ших сред њо шко ла ца по твр ђу је и по да так да на 
њих од ла зи све га пет ми ну та од укуп но пет и по са ти ко ли ко мла ди 
про во де у ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на. По ре ђе ња ра ди, аме-
рич ки сред њо школ ци у раз ли чи тим вр ста ма ван на став них ак тив-
но сти про во де чак шест пу та ви ше вре ме на (29 ми ну та днев но), 
док је раз ли ка ма ња ка да се ра ди о про се ку за европ ске зе мље (10 
ми ну та). Да кле, мо гло би се ре ћи да је ма ла за сту пље ност ван на-
став них ак тив но сти јед на од кул тур них спе ци фич но сти кон тек ста 
раз во ја мла дих у Ср би ји (из у зи ма ју ћи је ди но ис точ но а зиј ске зе-
мље, у ко ји ма мла ди го то во це ло куп но вре ме ван шко ле по све ћу ју 
уче њу).22)

Им пли ка ци је ових на ла за мо гле би се нај са же ти је фор му ли-
са ти као про пу шта ње дра го це них при ли ка за по др шку по зи тив ног 
раз во ја мла дих. За раз ли ку од до ко ли це, ван на став не ак тив но сти 
мла ди ма пру жа ју при ли ку да сво је вре ме и труд кон струк тив но ин-
ве сти ра ју у ба вље ње оним обла сти ма ко је су са ми иза бра ли, као и 
да си сте мат ски раз ви ја ју сво ја ин те ре со ва ња, ве шти не и та лен те. 
При то ме до би ја ју кон ти ну и ра ну по др шку и во ђе ње од стра не од ра-
слих (као у школ ским ак тив но сти ма), као и по врат ну ин фор ма ци ју 
о оства ре ним ре зул та ти ма и на пре до ва њу. Сто га не из не на ђу је што 
број не сту ди је по твр ђу ју да је пар ти ци па ци ја у ван на став ним ак-
тив но сти ма по ве за на не са мо са ви шим обра зов ним по стиг ну ћи ма, 
већ и са раз во јем ког ни тив них и со ци јал них ком пе тен ци ја, пре у зи-
ма њем ини ци ја ти ве и од го вор но сти, ја ча њем про со ци јал них вред-
но сти и обра за ца по на ша ња, као и са по зи тив ни јим ста вом пре ма 
се би, шко ли и дру штву у це ли ни.23) 

Без пре те ри ва ња се, да кле, мо же ре ћи да из о ста нак си сте мат-
ске прак се ове вр сте зна чи ли ша ва ње мла дих упра во оних ис ку ста-
ва ко ја су ве о ма ва жна за њи хов оп ти мал ни раз вој. То та ко ђе зна чи 
да школ ско уче ње пред ста вља прак тич но је ди ни кон текст раз во ја 
зна ња и ве шти на нео п ход них за со ци јал ну ин клу зи ју мла дих. На 
тај на чин мар ги на ли зу ју се не фор мал ни об ли ци обра зо ва ња, што је 
су прот но ду ху са вре ме них кон цеп ци ја уче ња и стра те шким прав-
ци ма обра зов не и омла дин ске по ли ти ке. Уко ли ко је циљ, као што 
сто ји у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де, по ве зи ва ње фор мал них 

22) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Сло бод но вре ме и по зи ти ван раз вој 
мла дих“, Пси хо ло шка ис тра жи ва ња, вол. 15, бр. 2, 2012, стр. 161-165.

23) Jo seph Ma ho ney, An gel Har ris, Jac qu elynne Ec cles, „Or ga ni zed ac ti vity par ti ci pa tion, po si-
ti ve youth de ve lop ment, and the over sche du ling hypot he sis“, So cial Po licy Re port, No. 20, 
2006, стр. 8-9. 
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и не фор мал них об ли ка уче ња, као и из град ња ком пе тен ци ја ко је 
ће мла де за и ста при пре ми ти за жи вот у са вре ме ном дру штву, он да 
је оства ри ва ње бо га те по ну де ван на став них ак тив но сти у шко ли 
и за јед ни ци мо жда и нај ва жни ји за да так омла дин ске по ли ти ке у 
Ср би ји. 

Гра ђан ска пар ти ци па ци ја. Си сте мат ска по др шка укљу чи-
ва њу мла дих у ван на став не ак тив но сти ва жна је и за њи хо ву по-
ли тич ку со ци ја ли за ци ју и ја ча ње де мо крат ских ка па ци те та дру-
штва. Ре зул та ти лон ги ту ди нал не сту ди је по ка зу ју да је ба вље ње 
би ло ко јом вр стом ван на став них ак тив но сти (из у зи ма ју ћи је ди-
но спорт ске) по ве за но са ве ћом сто пом укљу чи ва ња у гра ђан ске 
ини ци ја ти ве то ком од ра слог до ба.24) Ис тра жи ва ња по твр ђу ју да је 
укљу чи ва ње мла дих у рад про со ци јал них удру же ња и не вла ди них 
ор га ни за ци ја је дан од нај е фи ка сни јих об ли ка ци вил ног обра зо ва ња 
и при пре ме за гра ђан ску пар ти ци па ци ју. Во лон тер ски рад, уче шће 
у удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма мла дих, укљу чи ва ње у дру штве но 
ан га жо ва не ак ци је и слич ни об ли ци ан га жо ва ња, до при но се усва-
ја њу про со ци јал них и де мо крат ских вред но сти, из град њи пар ти-
ци па тор ног од но са пре ма дру штве но ре ле вант ним пи та њи ма, као 
и фор ми ра њу ак тив ног, со ци јал но од го вор ног гра ђан ства. На жа-
лост, за сту пље ност ових ак тив но сти у ти пич ном да ну на ших сред-
њо шко ла ца прак тич но је за не мар љи ва – све га не ко ли ко мла дих на-
ве ло је уче шће у еко ло шким ор га ни за ци ја ма, удру же њу го ра на и 
ра ди о ни ца ма о ин тер кул ту рал ном обра зо ва њу. 

По да ци из не ти у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де та ко ђе по-
ка зу ју да је не до вољ но раз ви је на кул ту ра ак тив ног уче шћа мла дих 
у дру штву: у ак ци ја ма усме ре ним на ре ша ва ње про бле ма ло кал-
не за јед ни це уче ство ва ла је све га тре ћи на мла дих, ве о ма је ма ли 
број оних ко ји су би ли ини ци ја то ри та квих ак ци ја, а ма ње од 10% 
мла дих уче ству је у ра ду про со ци јал них и ци вил них ор га ни за ци ја 
и удру же ња. Сла бо су раз ви је ни и ме ха ни зми за уче шће мла дих у 
до но ше њу од лу ка, чак и у шко ли, а по го то во на ни воу ло кал не са-
мо у пра ве и др жав не упра ве. Упр кос ни ској сто пи омла дин ске пар-
ти ци па ци је ско ро две тре ћи не мла дих ве ру ју да би сво јим уче ство-
ва њем мо гли да до при не су ре ша ва њу про бле ма мла дих.25) Сто га је 
оправ да но за кљу чи ти да је је дан од ва жни јих за да та ка омла дин ске 
по ли ти ке упра во ус по ста вља ње ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма 

24) Jen ni fer Fre dricks, Jac qu elynne Ec cles, „Is ex tra cur ri cu lar par ti ci pa tion as so ci a ted with be ne-
fi cial out co mes: Con cur rent and lon gi tu di nal re la ti ons“, De ve lop men tal Psycho logy, Vol. 42, 
No. 4, 2006, стр. 698-699.

25) Је ле на Мар ко вић и Ја сми на Ки јев ча нин, „Про ак тив ни ка па ци те ти мла дих“, у збор ни ку: 
Мла ди за гу бље ни у тран зи ци ји (при ре дио Срећ ко Ми хај ло вић), Цен тар за про у ча ва ње 
ал тер на ти ва, Бе о град, 2004, стр. 126-128.
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ко ји ће омо гу ћи ти ве ће уче шће мла дих у јав ном жи во ту, од но сно 
си сте мат ска по др шка ор га ни за ци ја ма, про гра ми ма и ак ци ја ма ко је 
има ју за циљ ве ће укљу чи ва ње мла дих у про цес до но ше ња од лу ка, 
њи хо во са мо ор га ни зо ва ње и удру жи ва ње, као и про мо ви са ње во-
лон те ри зма и гра ђан ске од го вор но сти. Та ко ђе је ва жно по ве зи ва ње 
кул тур не и обра зов не по ли ти ке, ка ко би се из бо ром ре ле вант них 
ин фор ма ци ја и кул тур них са др жа ја оства ри ло афир ми са ње на ци-
о нал ног и кул тур ног иден ти те та, као и вред но ва ње мул ти кул ту-
ра ли зма и то ле ран ци је.26) По ме ну те со ци ја ли за циј ске ис хо де не ки 
ауто ри по сма тра ју и у кон тек сту ин те ре са на ци о нал не без бед но-
сти, од но сно без бе до но сног пи та ња људ ских ре сур са.27)

Ри зи ци до ко ли це. По да ци о то ме ка ко сред њо школ ци про-
во де сло бод но вре ме убе дљи во по ка зу ју да се оно, без си сте мат ске 
по др шке шко ле и за јед ни це, прак тич но сво ди на не про дук тив ну до-
ко ли цу. Нај ве ћи део сло бод ног вре ме на (73% или че ти ри од укуп но 
пет и по са ти сло бод ног вре ме на) мла ди про во де у ак тив но сти ма 
па сив не ре лак са ци је и за ба ве, од че га нај ви ше у не струк ту ри са-
ном дру же њу са вр шња ци ма и гле да њу те ле ви зи је и фил мо ва. У 
њи хо вом ти пич ном да ну, све га јед на де се ти на сло бод ног вре ме на 
(39 ми ну та) по све ће на је мен тал но ан га жу ју ћим ак тив но сти ма, ко-
је пру жа ју при ли ке за лич ни раст и раз вој, по пут ба вље ња хо би ји-
ма, чи та ња из за до вољ ства или по се ћи ва ња кул тур них уста но ва и 
ма ни фе ста ци ја.28) Ка да зна мо да по ло ви на тог вре ме на од ла зи на 
слу ша ње му зи ке, ја сно је ко ли ко су по ме ну те ак тив но сти ма ло за-
сту пље не у ти пич ном да ну на ших сред њо шко ла ца. У том кон тек-
сту, не из не на ђу је по да так да је до са да је дан од нај и зра же ни јих 
про бле ма код мла дих из Ср би је.29) 

На ла зи на шег ис тра жи ва ња јед но знач но упу ћу ју на за кљу-
чак да тип ак тив но сти у ко ји ма сред њо школ ци ма хом про во де сло-
бод но вре ме под ра зу ме ва ве о ма ма ло при ли ка за по зи ти ван раз вој. 
Убе ђе ни смо да је ова кво ста ње пре вас ход но по сле ди ца то га што 
у шко ли и за јед ни ци из о ста је си сте мат ска по др шка ква ли тет ни јим 
на чи ни ма про во ђе ња вре ме на. То нас по но во вра ћа за кључ ку да 
ус по ста вља ње ове вр сте по др шке тре ба да бу де мо жда и при мар ни 
за да так омла дин ске по ли ти ке у Ср би ји. 

26) Ве сна Три фу но вић, „Кул тур на по ли ти ка и обра зо ва ње у са вре ме ном дру штву“, Срп ска 
по ли тич ка ми сао, вол. 30, бр. 4, 2010, стр. 181-182.

27) Ми лен ко Бо дин и Све тла на Ста на ре вић, „Иден ти тет мла дих – без бед но сно пи та ње људ-
ских ре сур са Ср би је“, По ли тич ка ре ви ја, вол. 32, бр. 2, 2012. стр. 27.

28) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 159-163.

29) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Про бле ми мла дих у Ср би ји: од ра-
ста ње у усло ви ма дру штве не кри зе“, Срп ска по ли тич ка ми сао, вол. 25, бр. 3, 2009, стр. 
168.
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Бо га та и ква ли тет на по ну да ор га ни зо ва них ак тив но сти у 
шко ли и за јед ни ци ни је ва жна са мо за под сти ца ње по зи тив ног 
раз во ја мла дих, већ и као је дан од де ло твор ни јих ме ха ни за ма пре-
вен ци је ри зич них и ан ти со ци јал них по на ша ња. Ис тра жи ва ња по-
твр ђу ју на род ну му дрост ко ја ка же да су „пра зне ру ке“ (тј. пра зно 
вре ме) „ђа во ло ва ра ди о ни ца“, од но сно да је не струк ту ри са на до-
ко ли ца по ве за на са ве ћим ри зи ци ма од опи ја ња, зло у по тре бе дро-
га, на сил ни штва, де ли квен ци је и дру гих вр ста ан ти со ци јал них по-
на ша ња. С дру ге стра не, уче шће у струк ту ри са ним ак тив но сти ма 
у шко ли и за јед ни ци код мла дих ја ча по зи тив но са мо вред но ва ње 
и до жи вљај кон тро ле над вла сти тим жи во том, до при но си раз во ју 
про со ци јал них вред но сти и обра за ца по на ша ња и по ве ћа ва ка па-
ци тет за но ше ње са сва ко днев ним иза зо ви ма и стре сом.30) Ис пу ња-
ва ње сло бод ног вре ме на кон струк тив ним ак тив но сти ма ре ду ку је 
ве ро ват но ћу укљу чи ва ња мла дих у ри зич на и ан ти со ци јал на по на-
ша ња, па се про во ђе ње вре ме на у кон вен ци о нал ним и про со ци јал-
ним ак тив но сти ма ви ди као ва жан за штит ни (пре вен тив ни) фак тор 
и ин ди рект ни ме ха ни зам (не фор мал не) со ци јал не кон тро ле. 

Кри тич ки ори јен ти са ни ауто ри упо зо ра ва ју на то да се у 
кон тек сту ак ту ел них дру штве них про ме на „сва ко по на ша ње, сва-
ка прак са и сва ка гру па мла дих мо же кон стру и са ти у тер ми ни ма 
на ра ти ва не си гур но сти и ри зи ка“.31) У до бу „про из ве де не не си гур-
но сти“ про бле ми мла дих че сто се са гле да ва ју кроз кон тра сти ра ње 
ква ли те та њи хо вог ак ту ел ног жи во та и бу дућ но сти ко ју пре фе ри-
ра ју. Дру гим ре чи ма, ис ти че се да је бу дућ ност ко ју мла ди оче ку ју 
угро же на или до ве де на у пи та ње њи хо вим ак ту ел ним дис по зи ци-
ја ма и обра сци ма по на ша ња. Са став ни део на ра ти ва ри зи ка је су 
и „про це си ре спон си би ли за ци је“ – пре ба ци ва ња од го вор но сти са 
дру штва на мла де и њи хо ве по ро ди це, ко ји се сма тра ју од го вор ним 
за шан се ко је има ју (или не ма ју) у бу ду ћем жи во ту, као и за „из бо ре 
и оп ци је уну тар ин сти ту ци о нал но струк ту ри са ног ри зич ног окру-
же ња“.32) Ово по ме ра ње од го вор но сти ви ди се као по себ но опа сно 
ме сто на ра ти ва ри зи ка и из вор нај ве ћих пре пре ка у оства ри ва њу 
про кла мо ва них ци ље ва дру штве не бри ге о мла ди ма. У кон тек сту 
те ме ко јом се ба ви мо, то прак тич но зна чи да је за да так дру штва и 

30) Jo seph Ma ho ney i Håkan Stat tin, „Le i su re ac ti vi ti es and ado le scent an ti so cial be ha vi or: The 
ro le of struc tu re and so cial con text“, Jo ur nal of Ado le scen ce, Vol. 23, No. 2, 2000, стр. 113–
114.

31) Pe ter Kelly, нав. де ло, стр. 463.

32) Pe ter Kelly, „Youth at Risk: Pro ces ses of in di vi du a li sa tion and re spon si bi li sa tion in the risk 
so ci ety“, Di sco ur se: Stu di es in the Cul tu ral Po li tics of Edu ca tion, Vol. 22, No. 1, 2001, стр. 
23.
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ње го вих ин сти ту ци ја да мла ди ма омо гу ћи про дук тив ни је и раз вој-
но под сти цај ни је на чи не про во ђе ња вре ме на. 

Ми ни мал ни зах тев да би се то оства ри ло је сте да у шко ла ма 
по но во за жи ве раз ли чи те сек ци је, ђач ке ор га ни за ци је и клу бо ви. 
Си стем ска по др шка та ко ђе под ра зу ме ва ства ра ње и умре жа ва ње 
омла дин ских ор га ни за ци ја, цен та ра и клу бо ва за мла де, као и по-
ну ду ве ли ког бро ја раз ли чи тих про гра ма на ни воу ло кал не за јед-
ни це, ко ји би би ли до ступ ни сви ма, а по го то во мла ди ма из де при-
ви ле го ва них сре ди на. Ти ме би се омо гу ћи ло укљу чи ва ње мла дих 
у не фор мал не обра зов не, ства ра лач ке и про со ци јал не ак тив но сти, 
као и ве ћа пар ти ци па ци ја у ре ша ва њу дру штве но ре ле вант них пи-
та ња, по го то во оних ко ја се ти чу ква ли те та жи во та мла дих. Ши ри 
кон текст си сте ма по др шке тре ба ло би да об у хва ти и од ре ђе не ме ре 
кул тур не и ме диј ске по ли ти ке. С јед не стра не, по треб но је по ди ћи 
ква ли тет по ну де, у сми слу ве ће до ступ но сти кул тур них са др жа ја и 
ма ни фе ста ци ја (по го то во мла ди ма из ма њих сре ди на), као и обо-
га ћи ва ња ме диј ских про гра ма ква ли тет ним еми си ја ма обра зов ног, 
кул тур но-умет нич ког и ин фор ма тив ног ка рак те ра, ко је су при ла го-
ђе не по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма мла дих. С дру ге стра не, тре ба 
сти му ли са ти кул тур ну и умет нич ку про дук ци ју мла дих, по др жа ти 
и про мо ви са ти њи хо во ства ра ла штво, као и сва ки об лик ан га жо ва-
ња ко ји во ди раз во ју ин те ре со ва ња и та ле на та. У сре ди ни у ко јој је 
за тва ра ње би о ско па и књи жа ра го то во сва ко днев на по ја ва, ове ци-
ље ве ни је ла ко оства ри ти. Али су до би ти ви ше стру ке – и за мла де, 
и за дру штво у це ли ни.

* * *

На прет ход ним стра ни ца ма из не то је мно го ар гу ме на та за то 
да на чин ко ри шће ња вре ме на зна чај но ути че на про цес со ци јал не 
ин клу зи је мла дих, од ре ђу ју ћи њи хо ву успе шност не са мо у лич-
ном, већ и у про фе си о нал ном и дру штве ном жи во ту. Од лу ке мла-
дих ко је се ти чу ин ве сти ра ња вре ме на у од ре ђе не вр сте ак тив но сти 
има ју ве ли ки ути цај на њи хо во бу ду ће до бро ста ње, али и на до бро-
бит дру штва у це ли ни. Ма ла за сту пље ност про дук тив них на чи на 
ко ри шће ња вре ме на да нас се ви ди као про блем ко ји мо же угро зи ти 
еко ном ске по зи ци је зе мље, док је ем пи риј ски по твр ђе но да је си-
сте мат ско ула га ње у фор мал не и не фор мал не обра зов не ак тив но-
сти мла дих по ве за но са сто пом еко ном ског ра ста. У том кон тек сту, 
сли ка до би је на ис пи ти ва њем бу џе та вре ме на на ших сред њо шко-
ла ца ни је пре те ра но оп ти ми стич на. Школ ско уче ње пред ста вља 
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прак тич но је ди ни кон текст раз во ја ком пе тен ци ја нео п ход них за 
укљу чи ва ње у сфе ру ра да, али и дру ге обла сти дру штве ног де ло-
ва ња, а сло бод но вре ме го то во у це ло сти је све де но на не про дук-
тив ну до ко ли цу. Не би смо, ме ђу тим, же ле ли да се на ла зи ко је смо 
при ка за ли схва те као још јед но ем пи риј ско све до чан ство о то ме 
да ква ли тет сва ко днев ног жи во та мла дих ни је та кав да мо же би ти 
до бра при пре ма за свет од ра слих и ре сурс дру штве ног на прет ка. 
Сла же мо се са кри тич ки ори јен ти са ним ауто ри ма, ко ји у та квом 
раз у ме ва њу на уч них ис тра жи ва ња пре по зна ју сво је вр сно по ме ра-
ње од го вор но сти са дру штва на мла де и њи хо ве по ро ди це. Мла ди 
се на ла зе у кри тич ном пе ри о ду раз во ја, у ко ме дру штве ни усло ви 
и ин сти ту ци је има ју нај ве ћи ути цај на огра ни ча ва ње или под сти-
ца ње њи хо вог раз во ја. За то сва ко дру штво има стра те шки ин те рес, 
али и оба ве зу, да пре ко сво јих ин сти ту ци ја и ак ци ја обез бе ди што 
под сти цај ни је усло ве раз во ја и што ве ћу јед на кост шан си за ефи-
ка сно укљу чи ва ње у дру штве не прак се. Ва жан аспект те по др шке 
сва ка ко је и си сте мат ско кре и ра ње усло ва ко ји ће мла ди ма омо гу-
ћи ти ква ли тет ни је и про дук тив ни је про во ђе ње вре ме на. Ис ка за но 
ре чи ма Амар тје Се на, „не сло бо де“ у ви ду не до ступ но сти (ква ли-
тет ног) обра зо ва ња и кул тур них са др жа ја, огра ни че них мо гућ но-
сти ства ра ла штва и гра ђан ске пар ти ци па ци је – огра ни ча ва ју нор-
ма тив на раз вој на ис ку ства ко ја су нео п ход на да би мла ди за и ста 
мо гли би ти нај ва жни ји ре сурс дру штве ног на прет ка. 
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Jelena М. Pesic

YOUTH AS A RESOURCE FOR SOCIETY 
DEVELOPMENT: THE PERSPECTIVE 

OF TIME USE STUDY

Re su me
In this pa per we analyze the main fin dings of the em pi ri cal study 

on high school stu dents’ everyday li fe, part of which is the ti me use 
study, con duc ted for the first ti me on Ser bian youth. The aim is to exa-
mi ne what the se fin dings sug gest abo ut the qu a lity of young pe o ple’s 
daily so ci a li za tion ex pe ri en ces and de ve lop men tal op por tu ni ti es pro-



СПМ број 1/2014, година XXI, свеска 43. стр. 177-195.

194

vi ded wit hin dif fe rent so cio-cul tu ral con texts of the ir daily ro u ti ne. 
The ba sic idea is that young pe o ple’s cho i ces con cer ning the way of 
spen ding ti me sig ni fi cantly sha pe re le vant de ve lop men tal ex pe ri en ces, 
which af fect the suc cess of the ir tran si tion to adult hood and the pro cess 
of so cial in clu sion. It is em pi ri cally pro ven that young pe o ple’s de ci-
si ons to in vest ti me (or not) in cer tain kinds of ac ti vi ti es ha ve ma jor 
im pact on the ir op por tu ni ti es for po si ti ve de ve lop ment and thus the ir 
fu tu re well-be ing. This is al so re le vant from the per spec ti ve of so ci ety’s 
well-be ing sin ce the ti me youth spend in pro duc ti ve and pro so cial ac-
ti vi ti es is of ten seen as a hu man ca pi tal pro duc tion (me a su ra ble in puts 
to so ci ety’s eco nomy), as well as the for ma tion of so ci ally re spon si ble 
ci ti zen ship, com mit ted to con ven ti o nal va lu es and so cial pra xis. Thus, 
the ti me use stu di es of ten ser ve as the em pi ri cal ba sis for cre a ting and 
eva lu a ting so cial po li ci es in dif fe rent fi elds. We al so con si der the im-
pli ca ti ons of our study fin dings from the per spec ti ve of go als and me a-
su res of re cently de ve lo ped Na ti o nal Youth Stra tegy of the Re pu blic of 
Ser bia and a new youth po licy ba sed on it. 

The first fo cus of analysis con cerns the youth edu ca ti o nal ac-
ti vi ti es, as they are con si de red to be the most pro duc ti ve ca te gory of 
ti me use. The da ta ob ta i ned by the 24-ho ur ti me di ary met hod show 
that Ser bian high school stu dents de vo te a con si de ra ble amo unt of ti me 
to school le ar ning, with an ave ra ge ti me per day si mi lar to ave ra ge for 
Euro pean co un tri es and twi ce the ti me spent on studying by the ir pe ers 
in the U.S. In the light of re la ti vely po or per for man ce of our stu dents 
on the na ti o nal and in ter na ti o nal as ses sments of edu ca ti o nal out co mes, 
it is on ce again sug ge sted that the key pro blem of edu ca ti o nal system 
re gards the na tu re of com pe ten ci es that are (dis)fa vo red by the cur-
ri cu lum con tent and the pre va i ling te ac hing and le ar ning met hods. In 
this sen se, we be li e ve that the emp ha sis on the need for cross-sec to ral 
co o pe ra tion and clo se links bet we en edu ca tion and youth po licy is one 
of cru cial po ints of the Na ti o nal Youth Stra tegy, espe ci ally in terms of 
de fi ning and mo ni to ring the in di ca tors of key com pe ten ci es.

Re sults al so show that Ser bian high school stu dents spend sig ni-
fi cantly less ti me in eco no mi cally pro duc ti ve work than the ir pe ers from 
ot her co un tri es, espe ci ally form the U.S. Alt ho ugh it is pro ven that ti me 
spent in studying brings mo re de ve lop men tal be ne fits than paid work, 
due to men tally un chal len ging and highly re pe ti ti ve na tu re of typi cal 
te e na gers’ jobs, this fin ding al so ha ve so me ne ga ti ve im pli ca ti ons. It is 
well sup por ted that youth par ti ci pa tion in the sphe re of work advan ces 
the de ve lop ment of skills, va lu es and per so nal qu a li ti es ne e ded for la-
ter work in clu sion. The qu a li ta ti ve da ta (stu dents’ per so nal com ments 
on the ir ac ti vi ti es) con firm that they highly ap pre ci a te the ir wor kpla ce 
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ex pe ri en ces, gat he red from the school prac ti ce. The se fin dings sup ports 
the call for strengthe ning the links bet we en edu ca tion and bu si ness sec-
tors, for mal and in for mal edu ca tion, as it is hig hlig hted in the Na ti o nal 
Youth Stra tegy. This par ti cu larly stands for stu dents of vo ca ti o nal scho-
ols and youth of lo wer so ci o e co no mic sta tus sin ce our re sults show that 
they are less in vol ved in aca de mic study and ex tra cur ri cu lar ac ti vi ti es 
than the stu dents of gymna si ums and tho se of hig her so ci o e co no mic 
bac kgro unds. The pre vi o us fin ding al so sets the qu e sti on re gar ding the 
de moc ra ti za tion of edu ca tion sin ce it sug gests that young pe o ple from 
mo re sti mu la ting bac kgro unds pro fit mo re from par ti ci pa tion in edu ca-
ti o nal ac ti vi ti es, alt ho ugh scho o ling sho uld ac tu ally re du ce so cial ine-
qu a li ti es of op por tu ni ti es in li fe.

Spe cial emp ha sis is gi ven to re sults sho wing that le i su re ti me of 
high school stu dents is prac ti cally re du ced to ac ti vi ti es aimed at en ter-
ta in ment and pas si ve re la xa ti on. A ne gli gi ble amo unt of ti me is de vo ted 
to men tally en ga ging and cre a ti ve, as well as pro-so cial ac ti vi ti es, such 
as ex tra cur ri cu lar and or ga ni za ti o nal ac ti vi ti es, hob bi es, vo lun te e ring, 
etc. When com pa red with youth from ot her co un tri es, Ser bian high 
school stu dents spend six ti mes less ti me in ex tra cur ri cu lar ac ti vi ti es 
than the ir pe ers from the U.S., whi le the dif fe ren ce is smal ler in the ca-
se of youth from Euro pean co un tri es. We find the se re sults par ti cu larly 
up set ting sin ce nu me ro us stu di es show that par ti ci pa tion in ex tra cur ri-
cu lar and pro so cial ac ti vi ti es is re la ted to many po si ti ve de ve lop men-
tal out co mes, such as hig her aca de mic and pro fes si o nal ac hi e ve ments, 
advan ce ment of cog ni ti ve and so cial skills, bet ter men tal he alth and 
psycho so cial adjust ment, pre ven tion of risk be ha vi ors, hig her ra te of 
par ti ci pa tion in ci vic ini ti a ti ves and pro so cial as so ci a ti ons du ring adult-
hood, etc. We ha ve thus di scus sed the pos si ble ac ti ons at the le vel of 
scho ols, com mu ni ti es and po li ci es, which co uld pro vi de mo re be ne fi-
cial con texts of ti me use, sup por ting the po si ti ve de ve lop ment of youth 
and ena bling them to be not the pro blem of so ci ety, but the re so ur ce of 
so ci ety’s pro gress.
Key words: youth, ti me use, youth po licy, de ve lop ment ca pa city of so ci ety
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ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈИ СТРАН ДВОДОМНИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ - СОЦИОЛОШКО-

ПОЛИТИКОЛОШКА АНАЛИЗА

Са же так
Рад ну ди со ци о ло шко-по ли ти ко ло шку ана ли зу пар ла мен-

тар них об ли ка ко ји су би ли при сут ни у но ви јој исто ри ји Ср би је 
(и Ју го сла ви је), при че му се па жња фо ку си ра на епи зо де „дво дом-
но сти“ у на шој пар ла мен тар ној исто ри ји, од но сно на ана ли зу по-
ја ве дво дом ног пар ла мен та у на шем ин сти ту ци о нал ном жи во ту. 
Па жљи во се ана ли зи ра ју епи зо де „дво дом но сти“ у на шој но ви јој 
ин сти ту ци о нал ној исто ри ји и из вла чи се ко на чан за кљу чак о (не)
при јем чи во сти овог ин сти ту ци о нал ног об ли ка на кон крет ној дру-
штве ној под ло зи срп ско га/ју го сло вен ско га дру штва. 
Кључ не ре чи: дво дом ни пар ла мент, би ка мер ли зам, но ви ја исто ри ја Ср-

би је, епи зо де срп ска/ју жно сло вен ска по ли тич ка кул ту ра, 
не до вр ше ност, анар хич ност, не мо гућ ност ин сти ту ци о на-
ли за ци је

Из во ри ште са вре ме не де мо кра ти је је у ин сти ту ци ји пар ла-
мен та. Ова уста но ва би ла је уто чи ште кон сти ту ци о нал не ми сли и 
бор бе про тив са мо вла шћа од ре не сан се па до бур жо а ских ре во лу-
ци ја. Пар ла мент је у мо дер ној епо хи по стао нај бит ни ји чи ни лац 

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Иден ти фи ка ци ја, ме ре ње и раз вој ког ни тив них и емо-
ци о нал них ком пе тен ци ја ва жних дру штву ори јен ти са ном на европ ске ин те гра ци је”, ко-
ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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на род ног су ве ре ни те та и због то га, и као ин сти ту ци ја и као идеј-
но-иде о ло шки сим бол, за вре ђу је па жњу по дроб не по ли ти ко ло шке 
ана ли зе. У по тра зи за од го во ром на пи та ње ка кав је пар ла мент 
при ме рен срп ском дру штву у на шим да ни ма ана ли зи ра ће мо по ја-
ву „дво дом но сти“ у срп ском пар ла мен тар ном жи во ту, ка ко би смо 
те мељ но ис пи та ли исто ри ју овог пар ла мен тар ног об ли ка у но ви-
јој исто ри ји Ср би је. У бу ду ћим ра до ви ма па жњу ће мо по све ти ти 
ис ку стви ма јед но дом ног пар ла мен та код нас, за шта је по треб но 
и оп се жни је ис тра жи ва ње, јер је у но ви јој исто ри ји Ср би је „јед но-
дом ност“ го то во пра ви ло, а „дво дом ност“ не ка вр ста ин сти ту ци о-
нал ног ин ци ден та.

Ге не рал но, пар ла мент је од и грао ва жну уло гу у са вре ме ној 
исто ри ји срп ске др жав но сти, иако је срп ска пар ла мен тар на кул-
ту ра оста ја ла не раз ви је на и са мно гим уну тра шњим де фек ти ма. 
Пра те ћи струк ту рал ни раз вој ин сти ту ци је (дво дом ног)пар ла мен-
та у Ср би ји, би ће нам омо гу ће но да стек не мо увид и у раз вој по-
ли тич ке ми сли и кул ту ре у Ср би ји 19. и 20. ве ка. Та ће са зна ња 
пред ста вља ти тра ди ци ју на ко ју се да на шња срп ска, још увек не-
кон со ли до ва на де мо кра ти ја, мо же осло ни ти. Ср би ја на по чет ку 21. 
ве ка про ла зи кроз муч ну и тур бу лент ну тран зи ци ју где је при мет но 
не по ве ре ње гра ђа на у по ли тич ке ин сти ту ци је др жа ве, што оцр та ва 
сво је вр стан јаз из ме ђу по ли тич ке ели те и на ро да.1)Пред мет на шег 
ис тра жи ва ња ће би ти дво дом ност срп ског пар ла мен та кроз два ве-
ка мо дер не срп ске др жав но сти, али ће ин ди рект но пред мет ис тра-
жи ва ња би ти и на ша по ли тич ка кул ту ра у ко јој је, као кон стант на 
по ја ва у свим вре ме ни ма, при мет но из ве сно не ра зу ме ва ње из ме ђу 
ели те и на ро да. У срп ском дру штву, ве о ма че сто, ели та/ели те ће 
би ти оту ђе не од на ро да, а на род ће би ти бун тов нич ки рас по ло жен 
пре ма ели та ма, те је циљ на ше га ра да да ис пи та ка ко је у том су ко-
бу по сре до вао пар ла мент дво дом ног ти па и да ли је он до при но сио 
или сма њи вао ба зич но не ра зу ме ва ње из ме ђу ели те и на ро да. 

У пр вом де лу ра да би ће ре чи о струк ту ри пар ла мен та као ин-
сти ту ци је и су ко бу из ме ђу јед но дом но сти и дво дом но сти у те о ри ји 
и прак си. Дру ги део ра да ће би ти нај о бим ни ји и ти ца ће се свих 
епи зо да дво дом но сти у но ви јој исто ри ји Ср би је укљу чу ју ћи и раз-
до бље са ве зног би ка ме ра ли зма у Ју го сла ви ји. На по слет ку, по след-
њи и тре ћи део ће би ти за кључ ни и ре зи ми ра ће ре зул та те чи та вог 
ис тра жи ва ња. 

1)  У овом ра ду ће се из ра зи на род и гра ђа ни ко ри сти ти као си но ни ми, оп скр бље ни у ис тој 
ме ри по ли тич ким су ве ре ни те том и су бјек ти ви те том
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1. ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ СА СТАНОВИШТА 
ЈЕДНОДОМНОСТИ И ДВОДОМНОСТИ

Пар ла мент је срж пред став нич ке де мо кра ти је ко ји има раз не 
уло ге: од за ко но дав не, пред став нич ке, кон трол не, бу џет ске и фи-
нан сиј ске, па све до од лу чи ва ња о ра ту и ми ру. Сви европ ски пар-
ла мен ти, па и срп ски, на ста ли су у спо ру по ли тич ког ап со лу ти зма 
са ра сту ћим пра ви ма гра ђа на. Струк ту ра пар ла мен та и њен нај бит-
ни ји чи ни лац - од ко ли ко до мо ва ће то те ло би ти са ста вље но - би-
ло је оли че ње по ме ну тих су ко ба. Ро до на чел ни ци те о ри је на род не 
су ве ре но сти увек су те жи ли јед но дом ном пар ла мен ту, скуп шти ни 
или Асем бле ји ко ја ће пред ста вља ти те жње чи та вог на ро да и пред-
ста вља ти вр хов ну власт у др жа ви. Ако про у чи мо ми сли о це по зног 
18. ве ка, вре ме на ка да су кон ти нен тал но-европ ски пар ла мен ти 
би ли у по во ју, ви де ће мо да је из град ња по ли тич ког си сте ма при-
ка зи ва на са ста но ви шта осло бо ђе ња гра ђа ни на од ти ра ни је и ту 
тре ба тра жи ти из во ре иде о ло ги за ци је ко ја је су ве ре ни те ту мо нар ха 
су прот ста вља ла су ве ре ни тет на ро да, при че му је са свим при род-
но пред ност да ва на јед но дом ном об ли ку пар ла мен та. Ин сти ту ци је 
на ста ју кроз су коб раз ли чи тих дру штве них гру па ко је су но си о ци 
раз ли чи тих ин те ре са, те сто га не тре ба да нас чу ди иде о ло го зи ва но 
ту ма че ње уло ге јед но дом но сти и дво дом но сти у скла ду са ин те ре-
си ма од ре ђе них дру штве них гру па.

На су прот кон ти нен тал ној на кло но сти пре ма „јед но дом но-
сти“, у бри тан ској тра ди ци ји пар ла мент се раз ви јао као дво до ман 
уз до ми на ци ју Гор њег до ма све до по чет ка 20. ве ка, ка да је на кон 
пар ла мен тар них ре фор ми 1911. г. До њи дом до био пре ва гу у за-
ко но дав ном по ступ ку.2) Гор њи дом пар ла мен та је до жи вља ван као 
коч ни ца ре во лу ци о нар ним ло мо ви ма, али ко ли ко год био ин хи би-
ра ју ћи по ли тич ки фак тор, ни је спре чио раз вој пред став нич ке де-
мо кра ти је у Бри та ни ји и ње ну ево лу ци ју. Из на ве де ног мо же мо 
за кљу чи ти да ни јед но дом ност ни дво дом ност apriori не оне мо-
гу ћа ва ју на ста нак и ши ре ње де мо кра ти је, те и је дан и дру ги об-
лик мо гу би ти и сти му ла тив ни и де сти му ла тив ни по де мо крат ске 
про це се. Да нас је ве ћи на пар ла ме на та на све ту јед но дом на, док је 
у 19. ве ку на сна зи био су про тан тренд. Та ко ђе су у зе мља ма ко је 
прак ти ку ју дво дом ни пар ла мент у ве ли кој број ча ној над мо ћи аси-
ме трич ни пар ла мен ти, при че му до њи до мо ви има ју ве ћи зна чај 
од гор њих. Са ве зна дво дом ност је по себ на вр ста дво дом но сти ко ја 
не ми нов но зах те ва по де лу пар ла мен та на два или ви ше те ла сход но 
устрој ству др жа ве (Не мач ки Бун де стаг и Швај цар ски Са вет кан то-

2) Ире на Пе јић, Парламентарноправо, Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2006, стр. 186.
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на). У са вре ме ној по ли тич кој прак си, али и те о ри ји по ли тич ких си-
сте ма, при мер ре ги о нал ног би ка ме ра ли зма је та ко ђе за сту пљен у 
оним др жа ва ма ко је се да нас кла си фи ку ју као ре ги о нал не (Шпа ни-
ја, Ита ли ја, итд.). На по слет ку по сто је би ра ни гор њи до мо ви чи ји 
са став од ре ђу ју гра ђа ни на из бо ри ма (Швај цар ска), као и они чи је 
се члан ство по ста вља или би ра у ужем кру гу ели те или чи нов ни ка 
(Дом лор до ва у Бри та ни ји и Фран цу ски Се нат).

2. ЕПИЗОДЕ ДВОДОМНОСТИ У 
СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ

Екс пли цит на дво дом ност је у исто ри ји по ли тич ког си сте ма 
Ср би је и Ју го сла ви је би ла за сту пље на у ви ше на вра та: пр ви пут за 
вре ме вла да ви не Алек сан дра Обре но ви ћа 1901. го ди не уве ден је 
Се нат као гор њи дом ко ји, на жа лост, ни је био ду гог ве ка. Дру ги 
слу чај је под Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем 1931. го ди не и по тра-
јао је та ко ђе крат ко, све га де це ни ју. Оста ле епи зо де се мо гу гру пи-
са ти у два де ла, од ко јих је пр ви део фе де рал ни би ка ме ра ли зам за 
вре ме Дру ге Ју го сла ви је (ФНРЈ, СФРЈ), а дру ги је оли чен у слич-
ној вр сти дво дом но сти у Тре ћој Ју го сла ви ји (СРЈ). Ме ђу тим по ред 
ових зва нич них епи зо да дво дом но сти о овој те ми су во ђе не озбиљ-
не рас пра ве и у ме ђу ра здо бљи ма, са раз ли чи тим обра зло же њи ма и 
по ли тич ким те жња ма.

2.1„ДВОДОМНОСТУНАЗНАКАМА“
ОД1868.ДО1901.ГОДИНЕ

На кон уби ства кне за Ми ха и ла 1868. го ди не отва ра се пр ва 
озбиљ на рас пра ва на те му дво дом но сти у срп ској исто ри ји. Јо ван 
Ри стић, пред сед ник та да шњег На ме сни штва, као уме ре ни ли бе рал 
на св. Ни ко лу 1868. го ди не са зи ва од бор ко ји као за да так има да 
рас пра ви пи та ња устав не ре фор ме.3) Ни кољ ски од бор чи ни ли су 
пре те жно ви ши чи нов ни ци, по зна ти ји ин те лек ту ал ци и ве ли ки тр-
гов ци, њих укуп но се дам де сет ше сто ри ца.4) Рас пра ва је те кла пре ко 
по ста вља ња уна пред по зна тих пи та ња ко ја су се ти ца ла по ли тич-
ког уре ђе ња зе мље. Јед но од пи та ња ти ца ло се уре ђе ња за ко но дав-
не вла сти. Рас пра вља ло се да ли срп ски пар ла мент тре ба да бу де 
са чи њен од јед ног или два до ма, као и о то ме ко ли ко би по сла ни ка 

3) Сло бо дан Јо ва но вић, ВладаМиланаОбреновића-Књигапрва, Про све та, Бе о град, 2005, 
стр. 87.

4) Дра го слав Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемократије, Прав ни фа кул тет у Бе о гра-
ду, 1997, стр. 125.
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то те ло има ло, те ка кав би од нос над ле жно сти био ус по ста вљен 
ако би се усво јио дво дом ни си стем.5) При ста ли це На ме сни штва 
(ма хом ли бе ра ли) за го ва ра ле су дво дом ност и то на на чин да се 
Др жав ни са вет пре ком по ну је у гор њи дом пар ла мен та. Спо ре ње 
је на ста ло при пре тре са њу на чи на из бо ра Са вет ни ка и ту се при-
ка за ла, при та је на ан ти-де мо кра тич ност Јо ва на Ри сти ћа и ње го вих 
„кон зер ва тив них ли бе ра ла“ оку пље них око На ме сни штва. На и ме, 
На ме сни штво је же ле ло да пре у зме уло гу име но ва ња де ла са вет-
ни ка и да на тај на чин пре у зме кон тро лу над не су ђе ним гор њим 
до мом пар ла мен та.6) Га ра ша ни но ви кон зер ва тив ци су се на су прот 
овој гру пи, бу ду ћи да су би ли у опо зи ци ји, на шли на ме сту бра-
ни ла ца те зе да Др жав ни са вет не тре ба да бу де би ран од стра не 
На ме сни штва, те су зах те ва ли да сви чла но ви „гор њег до ма“ бу ду 
иза бра ни од на ро да. У сво јој бе се ди по овом пи та њу ис та као се 
кон зер ва ти вац Аћим Чу мић: „НашеСкупштинекрајњесуоскудне
независнимкарактеримаиљудимаправихполитичкихспособно-
сти.Оне нису у стању да врше надзор над владом итај посао
требаповеритиСавету.Али,акосехоћедаСаветбуденадзорна
властнадвладом,ондагатребаначинитинезависнимодвладе,
његове чланове не смепостављати влада, негоихморабирати
народ“.7) Ја сно се на зи ре став кон зер ва ти ва ца о срп ском пар ла мен-
та ри зму - они те же ис так ну тој уло зи„гор њег до ма“, као не кој вр сти 
ин ди рект не вла да ви не чи нов нич ке ели те. Они се зду шно про ти ве 
и нео гра ни че ној вла сти би ло ко јег по је дин ца и на че ли ма на род не 
де мо кра ти је као вла да ви не на ро да. На су прот ној стра ни на ла зио 
се пред се да ва ју ћи Ни кољ ског од бо ра, бу ду ћи тво рац На ме снич ког 
уста ва, ли бе рал Ра ди во је Ми лој ко вић. Он је твр дио да Са вет ни 
не тре ба да вр ши над зор над вла дом, већ да ту над ле жност тре ба 
по да ри ти Скуп шти ни, „до њем до му“. Са вет је за ми шљао као за ко-
но дав ну власт од ко је по ти че за ко но дав на ини ци ја ти ва.8) Овај „ли-
бе рал ни“ зах тев ни је био мно го де мо кра тич ни ји од кон зер ва тив ног 
- исти на он је сте да вао ве ће пре и мућ ство На род ној скуп шти ни, али 
са мо у оној сфе ри где је би ло по зна то да по сла ни ци до њег до ма не-
ће мо ћи да ис ко ри сте сво је пре ро га ти ве до кра ја, док је, де фак то, 
ели ти стич ком Са ве ту би ла на ме ње на нај бит ни ја функ ци ја пар ла-
мен та, за ко но дав на функ ци ја. На Ни кољ ском од бо ру за кљу че но је 
по пи та њу дво дом но сти да је оно Ср би ји нео п ход но, јер је ње но 

5) Исто. стр. 127.

6) Сло бо дан Јо ва но вић, ВладаМиланаОбреновића-Књигапрва, Про све та, Бе о град, 2005, 
стр. 90.

7) Исто. стр. 91.

8) Исто. стр. 92.
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ста нов ни штво би ло ру рал но и ма хом нео бра зо ва но, при че му, и у 
европ ској тра ди ци ји пар ла мен тар них пред ло га - у Фран цу ској и 
у Бри та ни ји, на и ла зи мо на слич на об ја шње ња обра зо ва ња гор њег 
до ма пар ла мен та. Би ло ка ко би ло, од бор ни је мо гао до ћи до крај-
њег ис хо да у рас пра ви о по де ли над ле жно сти два до ма, па је то пи-
та ње оста вље но по стра ни као не ре ше но. И по ред свих ди ску си ја и 
за кљу ча ка дво дом ност ни је уве де на Уста вом из 1869. го ди не већ је 
за ме ње на ин сти ту том „ква ли фи ко ва них по сла ни ка“ ко је је ди рект-
но у скуп шти ну име но вао кнез.

Сле де ћи зва нич ни пред лог дво дом но сти до ла зи 1883. го ди-
не од стра не Ми ла на Пи ро ћан ца и та да шње из вр шне вла сти ко ју 
во ди но во о сно ва на На пред на стран ка, ка да је за по чет рад на но-
вом пред ло гу уста ва. По том пред ло гу уста ва На род но пред став-
ни штво би би ло са ста вље но од На род не скуп шти не и Се на та, где 
је за ко но дав на ини ци ја ти ва би ла по де ље на из ме ђу два до ма.9) Се-
нат као „гор њи дом“ тре ба ло је да бу де са ста вљен од цр кве не и 
ин те лек ту ал не ели те, као и од иза бра них чла но ва ко ји би би ли у 
ве ћи ни.10) За хва љу ју ћи овом пред ло гу срп ска по ли тич ка ми сао је 
до би ла сво ју пр ву озбиљ ну на уч ну рас пра ву о би ка ме ра ли зму ко ју 
је за по чео, у опо зи ту пре ма прет ход ном пред ло гу, на род ни ра ди кал 
Гли ша Гер шић у ра ди кал ном ча со пи су „Ра ду“ где твр ди: „Горњи
домјеостатакфеудализмаиаристократизмакогаданашњеде-
мократсковременеможејошдасеотресе...Горњидомникако
не иде у чисто демократски строј“.11)Гер шић је на тра гу фран-
цу ских ра ди ка ла, на ро чи то Сје је са, ко ји је и сам твр дио да је на-
род на су ве ре ност не де љи ва, сход но че му је јед но дом ност је ди но 
де мо крат ско ре ше ње. С дру ге стра не, Сло бо дан Јо ва но вић у свом 
ка сни јем пре тре са њу пар ла мен тар них прин ци па кри ти ку је ова кав 
став тврд њом: „Већинакоја влададоњимдомом,непредставља
народнуцелину,већсамоједанњендео,истинанајмногобројнији.
Горњи дом стоји према доњем не као представништвомањине
премапредставништвуцелине,већкаопредставништвомањине
премапредставништвувећине“.12) По знат је ис ход ове рас пра ве - 
над моћ ну по бе ду је од не ла Па ши ће ва те за о јед но дом но сти па је 
си ту а ци ја 1888. го ди не ре зул то ва ла до но ше њем но вог Уста ва ко-
ји је на ста вио тра ди ци ју јед но дом но сти у исто ри ји срп ског пар ла-
мен та ри зма, при че му је за др жан ин сти тут тзв. „ква ли фи ко ва них 

9) Сло бо дан Јо ва но вић, Политичкеиправнерасправе-Књигадруга, Про све та, Бе о град, 
2005, стр. 28.

10) Исто. стр. 29.

11) Исто. стр. 30.

12) Исто. стр. 36.
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по сла ни ка“ као сво је вр сни усту пак ели ти. Је дан од нај жу стри јих 
про тив ни ка дво дом но сти био је На род ни ра ди кал Ми ло ван Ми-
ло ва но вић, ка сни је и ми ни стар, ко ји ни је по ла зио од Гер ши ће вог 
ста но ви шта о на род ној су ве ре но сти, већ је твр дио да је гор њи дом 
не по тре бан јер Ср би ји не до ста ју ја ке Скуп шти не, а дво дом ност је 
ору ђе сла бље ња сна ге са мог пар ла мен та.13)Као за кљу чак овог под-
по гла вља на ме ће се став да је де мо крат ски на бој био на стра ни 
мо но ка ме ра ли ста.

2.2ДВЕЕПИЗОДЕДВОДОМНОСТИ
ОД1901.ДО1941.ГОДИНЕ

На пре ла ску ве ко ва устав не бор бе и ди ску си је око на чи на 
уре ђе ња др жа ве и пар ла мен та су свој ди на ми зам до би ја ле у опо-
зи ту ап со лу ти стич ких те жњи кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа и де-
мо крат ских те жњи на род них ра ди ка ла пред во ђе них Па ши ћем. Су-
за на Ра јић, у свом де лу о жи во ту Алек сан дра Обре но ви ћа, пи ше: 
„Краљ је заговараоцентралистичкудржаву, уставнумонархију
укојојћевладарбитинајважнијавластуземљииобједињавати
законодавнуиизвршнувласт.Будућидасуималивећинуународу,
Радикалисужелелидржавукојаћесеоствариватикрознародну
партијуинароднусамоуправу“.14) Алек сан дар Обре но вић је, лич-
но и на прин ци пи јел ном ни воу, пре зи рао ра ди кал ни пар ла мен та-
ри зам и пред ста вљао је Ра ди кал ну стран ку као хе ге мон ску пар ти ју 
ко ја же ли да вла да чи та вом др жа вом.15) Он је отво ре но из ра жа вао 
сво ју пре фе рен ци ју пре ма дво дом но сти јер је хтео да има гор њи 
дом ве зан за се бе да би њи ме ума њио зна чај Ра ди кал не стран ке 
ко ја је би ла без зна чај ни је кон ку рен ци је у на род ној скуп шти ни. 
Сто јан Но ва ко вић је био пред сед ник На пред њач ке вла де 1896. го-
ди не и у свом екс по зеу изнеo је пред лог устав них про ме на где је 
цен трал ну уло гу има ла дво дом ност.16) Сто јан Но ва ко вић је опи сао 
овај не су ђе ни би ка ме ра ли зам ова ко: „Дводомностсограничењем
самоуправнихпретераностиисаштојачомтенденцијомдржав-
ногјединства“.17)

13) Исто. стр. 56.

14) Су за на Ра јић, АлександарОбреновић владар на прелазу векова - сукобљени светови, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2011, стр. 105.

15) Исто. стр. 101.

16) У ме ђу вре ме ну је Устав из 1889. го ди не су спен до ван и вра ћен на сна гу Устав из 1869. 
го ди не.

17) Дра гош Јев тић, „Устав из 1901. го ди не“, у УставиКнежевинеиКраљевинеСрбије(при-
ре дио Ми о драг Јо ви чић), СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 162.
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На кон ви ше ин сти ту ци о нал них кри за и че стих сме на вла да-
ју ћих ве ћи на Алек сан дар Обре но вић је од лу чио да мо ра да ок тро и-
ше устав и да ста не на пут не ста бил но сти ма (у чи јем је иза зи ва њу 
и сам од и грао ве ли ку уло гу). „Април ским уста вом“ из 1901. го ди-
не је по пр ви пут уве де на дво дом ност, ма да у не де мо крат ском ру ху. 
На род но пред став ни штво се де ли ло на два до ма: Се нат и Скуп-
шти ну.18) Се на то ри ко је је по ста вљао краљ чи ни ли су три пе ти не 
то га те ла и по ста вља ни су се до жи вот но (30 се на то ра је по ста вљао 
краљ, а 18 се на то ра је би ра но, у са став су ула зи ли још сам краљ и 
два нај ви ша епи ско па СПЦ бе о град ски и ни шки), док је Скуп шти-
ну чи ни ло 130 по сла ни ка ко ји су би ра ни по из бор ном за ко ну ко ји 
је ва жио у скла ду са Уста вом из 1888. го ди не, из у зев ма њих из ме на 
у по ре ском цен зу су ко ји је ума њио укуп но би рач ко те ло.19) За из бор 
се на то ра ус по ста вљен је ви сок по ре ски праг од 45 ди на ра.20) Ипак 
Скуп шти на ни је из ба че на из за ко но дав ног про це са и де ли ла је за-
ко но дав ну власт са кра љем, док од го вор ност вла де ни је ја сно утвр-
ђе на. По врх све га уки ну та је тзв. Ве ли ка на род на скуп шти на, па 
су устав ни за ко ни мо гли да се ме ња ју у ре дов ном по ступ ку.21) На-
кон усва ја ња овог уста ва (ко ји је био ме ша ви на ра ди кал ских и на-
пред њач ких иде ја) Ра ди кал на стран ка се по де ли ла, јер су из ње них 
ре до ва ис ту пи ли ма ње уме ре ни Ра ди ка ли ко ји су ви ше на ги ња ли 
ли бе ра ли зму и со ци ја ли зму и ко ји су се бе на зи ва ли Са мо стал ци ма, 
а сво ју ор га ни за ци ју - Са мо стал на ра ди кал на стран ка. Дво дом ност 
је ов де би ла ис кљу чи во фак тор осна жи ва ња кра љев ске вла сти и 
слу жи ла је као не при ја тељ де мо кра ти ји, те је ово ста ње по тра ја ло 
са мо две го ди не. Сло бо дан Јо ва но вић је бор бу за дво дом ност до 
Пр вог свет ског ра та са жео на сле де ћи на чин: „Кадгод јекоднас
билоговораогорњемдому,онсезамишљаокаоСкупштинаин-
телигенције,а затаквуСкупштинунисумарилинивладалацни
народ.ВладалацједржаодаћелакшеизаћинакрајсНародним
представништвом,акооноостанененивоусељачкеСкупштине.
Народјебионеповерљивпремаинтелигенцијиизонихразлогаиз
којихсељакневерујегосподи,зазираојенесамоодбирократске
негоиодсамосталнеинтелигенције...Штосетичеинтелигенци-
јеонанијеималаснагедаизвојујегорњидомнасупротвладаоцу

18) Сло бо дан Јо ва но вић, ВладаАлександраОбреновића-Књигатрећа, Про све та, Бе о град, 
2005, стр. 109.

19) Исто. стр. 110.

20) Дра гош Јев тић, „Устав из 1901. го ди не“, у УставиКнежевинеиКраљевинеСрбије(при-
ре дио Ми о драг Јо ви чић), СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 165.

21) Исто. стр. 165.
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инароду“.22) Би ка ме ра ли зам је имао мо гућ но сти да бу де сна га по-
ми ре ња из ме ђу ели те и на ро да, али се у прак си ко ри стио са мо као 
је дан вид стран ча ре ња и спу та ва ња де мо крат ског раз во ја Ср би је. 

Дру га чи је не ће би ти ни са дво дом но шћу у др жа ви ју жно сло-
вен ских на ро да, ко ја до ла зи на ме сто оне срп ске, ма да су раз ло зи за 
би ка мер ли зам по чи ва ли на но вој ар гу мен та ци ји у од но су на до сад 
ви ђе ну. Дво дом ност ства ра њем ви ше на ци о нал не Кра ље ви не СХС 
и ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је ни је би ла пред ла га на због бо ље 
ко му ни ка ци је ели те и на ро да, већ због оси гу ра ња рав но прав но сти 
ме ђу на ци ја ма ко је су ула зи ле у са став но ве др жа ве, а по нај ви ше 
ка ко би се ре шио спор из ме ђу Ср ба и Хр ва та. Пред ко лапс Аустро-
Угар ске у ок то бру 1918. го ди не На род но ви је ће Сло ве на ца, Хр ва-
та и Ср ба про гла си ло је се бе за пред став ни ка сва три на ро да на 
про сто ру Хаб збур шке мо нар хи је и по ку ша ло да, пре ко Же нев ске 
де кла ра ци је, из ну ди ду а ли стич ко уре ђе ње бу ду ће др жа ве (фе де ра-
ли зам по угле ду на Аустро-угар ску) са два цен тра у Бе о гра ду и 
За гре бу. Не су ђе на дво дом ност ко ја се ов де на зи ре је сте фе де рал на 
дво дом ност ко ја про из и ла зи из др жав ног уре ђе ња и же ље да све 
са ве зне је ди ни це бу ду пред ста вље не у са ве зном пар ла мен ту по на-
че лу рав но прав но сти, као и у оп ште пред став нич ком пар ла мен ту. 
За ступ ни ци ова квог би ка ме ра ли зма и др жав ног уре ђе ња од са мог 
по чет ка су пр ва ци Хр ват ске ре пу бли кан ске се љач ке стран ке ме ђу 
ко ји ма се ис ти че Стје пан Ра дић, а доц ни је Влат ко Ма чек. Ме ђу тим 
и Сто јан Про тић по зна ти Ра ди кал су ко био се са сво јим стра нач ким 
ше фом Па ши ћем око цен тра ли стич ког уре ђе ња Кра ље ви не СХС. 
Он је пре до но ше ња Ви дов дан ског уста ва 1921. го ди не пред ло жио 
Па ши ћу свој на црт ко ји је прет ход но ута на чио са про фе со ром из 
За гре ба Ла ди сла вом По ли ћем, ве ли ким при ста ли цом ју го сло вен-
ске иде је. Из ме ђу оста лог ту сто ји: „Државаседелинадеветпо-
крајина... Са девет парламената-сабора, деветминистарстава
-десетипарламентидесетоминистарствојеуБеограду“.23) По-
след њи из бо ри у Кра ље ви ни СХС 1927. го ди не да ли су до дат ну 
ди на ми ку фе де рал ним те жња ма и евен ту ал ној фе де ра ли стич кој 
пар ла мен тар ној ре фор ми - Све то зар При би ће вић твр ди за го вор ник 
ин те грал ног ју го сло вен ства и Ра дић, скло пи ли су ко а ли ци о ни спо-
ра зум и за јед но зах те ва ли фе де ра ли за ци ју др жа ве на шест де ло ва, 
као што ће то би ти учи ње но у Дру гој Ју го сла ви ји. Очи глед но је 
би ло да зе мља иде ка рас па ду, а по сле пуц ња ве у Скуп шти ни, краљ 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је 1929. из вр шио др жав ни удар и у ро ку 

22) Сло бо дан Јо ва но вић, Политичкеиправнерасправе-Књигадруга, Про све та, Бе о град, 
2005, стр. 74.

23) Ми лан Ст. Про тић, Успонипадсрпскеидеје, Чи го ја штам па, Бе о град, 1995, стр. 252.
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од две го ди не не де мо крат ским Ок тро и са ним уста вом за вео лич-
ни ре жим. Алек сан дров ок тро и са ни устав из 1931. го ди не опет је 
увео дво дом ност Се на та и На род не скуп шти не, по узо ру на Устав 
из 1901. го ди не, али и дао кра љу фак тич ку пре ва гу у чи та вом си-
сте му бу ду ћи да му је да то овла шће ње тре ћег, ар би тра жног до ма.24) 
Краљ је сам име но вао по ла се на то ра, а оста ле је би ра ла чи нов-
нич ка ели та по те ри то ри јал ном прин ци пу. Кру ни је да то пра во да 
по ста вља и раз ре ша ва ми ни стре и уки ну та је двој на ми ни стар ска 
од го вор ност.25) Ко нач но, фе де рал ни би ка ме ра ли зам ни је уве ден у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји јер ни је по сто ја ла же ља Кру не и срп ске 
стра не да од у ста не од уни тар но сти, док су те ри то ри јал не аспи ра-
ци је хр ват ске стра не ра сле. Уме сто то га вра ће но је слич но ре ше ње 
по пут оно га из Уста ва из 1901. го ди не, јед на ко нео др жи во на ду жи 
рок као и прет ход но, упра во због ан ти де мо крат ског пред зна ка. Све 
у све му, при ча о двод мно сти у Пр вој Ју го сла ви ји се укло пи ла у 
оп шту при чу о крх ко сти на ше пар ла мен тар не кул ту ре, као оп штој 
од ред ни ци на ше пар ла мен тар не исто ри је. 

2.3ФЕДЕРАЛНАДВОДОМНОСТОД
1946.ДО2002.ГОДИНЕ

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Ју го сла ви ја по ста је 
др жа ва са ве зног ти па ко ји ауто мат ски са со бом по вла чи и ту осо бе-
ну, фе де рал ну, вр сту би ка ме ра ли зма. Ва жно обе леж је овог пе ри о да 
све до об но ве ви ше стра нач ја 1990. го ди не је сте фор мал но-прав но 
ин си сти ра ње на де мо кра ти ји, али не до ста так исте у прак си због 
мо но по ла јед не пар ти је.

Глав ни за да так на кон ра та би ло је де мон ти ра ње ви ше стра-
нач ја (ко је ни пре ра та ни је би ло, као што смо ви де ли, пот пу но 
и сло бод но) и уки да ње иона ко крх ког пар ла мен тар ног си сте ма 
до дат ним раз вла шћи ва њем Скуп шти не. На по чет ку је фор ми ран 
На род ни фронт као са вез из ме ђу КПЈ и гра ђан ских пар ти ја ко је 
су пре бро ди ле рат на ра за ра ња. На кон не де мо крат ских из бо ра за 
Скуп шти ну ко ји су про те кли у ат мос фе ри по ли циј ске ре пре си је и 
по што је ве ли ки број гла са ча ски нут са би рач ког спи ска под озна-
ком ''са рад ни ка оку па то ра'' усво јен је но ви Устав 1946. го ди не. Овај 
акт је сма њио овла шће ња На род не скуп шти не у ко рист Пре зи ди-
ју ма и Вла де.26) Ти ме је Скуп шти на све де на на гла сач ку ма ши ну 

24) Исто. стр. 301.

25) Исто. стр. 302.

26) Вла дан Ку тле шић, „Фе де ра ли зам у Дру гој Ју го сла ви ји“, у Двавекасрпскеуставности
(при ре ди ли Алек сан дар Фи ра и Рат ко Мар ко вић), Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2010, стр. 354.
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кроз ко ју су са мо про вла че ни за ко ни. Пр во је оне мо гу ћен рад свим 
стран ка ма ван На род ног фрон та, а он да је иона ко фор мал ни плу-
ра ли зам уну тар те ор га ни за ци је угу шен на Дру гом и Тре ћем кон-
гре су На род ног фрон та. Овим Уста вом На род на скуп шти на има ла 
је два рав но прав на до ма: Са ве зно ве ће и Ве ће на ро да.27) О са ста ву 
Ве ћа на ро да као фе де рал ног до ма ко ји обез бе ђу је рав но прав ност 
са ве зних је ди ни ца, али и по кра ји на, то јест обла сти, го во ри члан 
54. Уста ва: „Ве ће на ро да се би ра по ре пу бли ка ма, ауто ном ним по-
кра ји на ма и ауто ном ним обла сти ма. Гра ђа ни сва ке ре пу бли ке би-
ра ју по 30, ауто ном не по кра ји не по 20, а ауто ном не обла сти по 15 
по сла ни ка’’.28) Све у све му, дво дом ност је у овом устав ном аран-
жма ну ко ри шће на ка ко би се оси гу ра ло „брат ство и је дин ство’’ као 
је дан од иде о ло шких сту бо ва Дру ге Ју го сла ви је, те је као и ра ни је, 
иде о ло ги ја од не ла пре ва гу над одр жи вим ин сти ту ци о нал ним ин-
жи ње рин гом по пут нпр. оног швај цар ског ко ји до да на шњег да на 
оста је јед ним од нај у зо ри ти јих де мо крат ских си сте ма. Та кав си-
стем је на ма на овим про сто ри ма био не до сти жан, јер је увек не ки 
ја ки исто риј ски и дру штве ни ак тер – кнез, краљ, на ме сник, пар ти-
ја, мар шал, итд. (или пак не ки спољ ни оку па тор) гу шио све оста ле 
ак те ре и те рао их на устав не мар ги не чи ме би си стем оста јао по ло-
вич но ле ги ти ман29) и чи ме му је би ла ус кра ће на ин сти ту ци о нал на 
спон та ност.

Та ко ће у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и но ви устав ни за кон 
из 1953. го ди не би ти до нет без ор га ни зо ва не опо зи ци је. Он ће по 
пр ви пут озва ни чи ти мо дел са мо у пра вља ња и скуп штин ског си сте-
ма, оли че ног у је дин ству вла сти. Пре зи ди јум и Вла да за ме ње ни су 
Са ве зном на род ном скуп шти ном, Пред сед ни ком ре пу бли ке и Са-
ве зним из вр шним ве ћем.30) Иако је по ло жај Скуп шти не био фор-
мал но-прав но по бољ шан у од но су на Устав од 1946. го ди не, због 
вла да ви не пар тиј ског мо ни зма и не по сто ја ња сло бод них и де мо-
крат ских из бо ра, то је у прак си би ло не бит но. Прав ни ку ри о зи тет 
је спа ја ње фе де рал ног до ма са оп ште пред став нич ким, то јест, Ве ће 
на ро да је ин те гри са но у Са ве зно ве ће.31) Ово се мо же об ја сни ти 

27) Исто. стр. 354.

28) Члан 54 Уста ва Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1946) Службени лист
ФНРЈ, го ди на II, број 10 -1. фе бру ар 1946

29) О про бле му ле ги тим но сти у но ви јој срп ској исто ри ји у Не вен Цве ти ћа нин, „Про цес 
кон сти ту и са ња по ли тич ке и дру штве не ели те у срп ском дру штву – про блем дис кон ти-
ну и те та и „флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та“, НационалниИнтерес, Ин сти тут по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, 3/2010, стр. 107-146.

30) Ко ста Ни ко лић, СрбијауТитовојЈугославији1941-1980, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011, стр. 223.

31) Вла дан Ку тле шић, „Фе де ра ли зам у Дру гој Ју го сла ви ји“, у Двавекасрпскеуставности
(при ре ди ли Алек сан дар Фи ра и Рат ко Мар ко вић), Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2010. го ди не, стр. 355.
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уста но вља ва њем скуп штин ског си сте ма је дин ства вла сти, али то 
ипак не зна чи да је дво дом ност не ста ла (ма да у стрикт но фор мал-
ном сми слу је сте), јер је по ре чи ма Вла да на Ку тле ши ћа: „Већена-
родавишенегоравноправаноСавезномвећу,јерњеговонеслагање,
послепокушајаусаглашавања,водиилискидањупитањасаднев-
ногредаилираспуштањуСавезногвећа“.32)

Сле де ћи Устав 1963. го ди не про ме нио је име др жа ве из ФНРЈ 
у СФРЈ и од тад су ре пу бли ке тре ти ра не као дру штве но-по ли тич ке 
за јед ни це и као не ка вр ста са ве зних на ци о нал них др жа ва.33) Члан 
165. од ре ђу је са став Са ве зне скуп шти не: „Са ве зну скуп шти ну са-
чи ња ва ју Са ве зно ве ће, као ве ће де ле га та гра ђа на у оп шти на ма и 
ре пу бли ка ма, и При вред но ве ће, Про свет но-кул тур но ве ће, Со ци-
јал но-здрав стве но ве ће и Ор га ни за ци о но-по ли тич ко ве ће, као ве ћа 
де ле га та рад них љу ди у рад ним за јед ни ца ма. Чла но ви Са ве зног ве-
ћа иза бра ни од ре пу блич ких скуп шти на и скуп шти на ауто ном них 
по кра ји на са чи ња ва ју Ве ће на ро да, ко ме се овим уста вом по ве ра-
ва ју од ре ђе на пра ва и ду жно сти у по гле ду за шти те рав но прав но-
сти на ро да Ју го сла ви је и Уста вом утвр ђе них пра ва ре пу бли ка“.34) 
Да кле опет два до ма зва нич но не по сто је, али се не ки еле мен ти 
ви ше дом но сти за др жа ва ју, јер се Скуп шти на де ли на Ве ћа с тим 
што је она са да до пу ње на са мо у прав ним еле мен ти ма.

По след њи Устав Дру ге Ју го сла ви је до нет је 1974. го ди не и 
он је иза звао ве ли ку по ле ми ку јер је са др жа вао из ве сне кон фе де-
рал не еле мен те. Нај оп шти јим сте пе ном из ра жа ва ња над ле жно сти 
фе де ра ци је ко ји је оли чен у од ре ђи ва њу за јед нич ких ин те ре са би-
ло је пред ви ђе но да се они оства ру ју рав но прав ним уче шћем и од-
го вор но шћу ре пу бли ка и по кра ји на, чи ме је уки ну та ори ги нер ност 
са ве зне др жа ве.35) Аманд ма ни ма ко ји су прет хо ди ли овом ак ту, Ве-
ће на ро да, ко је је пре и ме но ва но у Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на, је 
до би ло ши ра овла шће ња и пра во да се са ста је одво је но.36) У чла-
ну 284. Уста ва сто ји: „Пра ва и ду жно сти Скуп шти не СФРЈ вр ше 

32) Исто. стр. 356.

33) Ко ста Ни ко лић, СрбијауТитовојЈугославији1941-1980, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011, стр. 323.

34) Члан 165 Уста ва Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1963) Слу жбе ни 
листСоцијалистичкеФедеративнеРепубликеЈугославије, го ди на XIX, број 14

35) Вла дан Ку тле шић, „Фе де ра ли зам у Дру гој Ју го сла ви ји“, у Двавекасрпскеуставности
(при ре ди ли Алек сан дар Фи ра и Рат ко Мар ко вић), Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
2010. го ди не, стр. 360.

36) Ко ста Ни ко лић, Ср би ја у Ти то вој Ју го сла ви ји 1941-1980, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011. го ди не, стр. 323.
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Са ве зно ве ће и Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на пре ма од ред ба ма овог 
уста ва. Са ве зно ве ће са чи ња ва ју де ле га ти са мо у прав них ор га ни за-
ци ја и за јед ни ца и дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја у ре пу бли-
ка ма и ауто ном ним по кра ји на ма. Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на са чи-
ња ва ју де ле га ци је скуп шти на ре пу бли ка и скуп шти на ауто ном них 
по кра ји на“.37) Да кле са да не што екс пли цит ни ја дво дом ност на ста-
вља да ег зи сти ра уну тар је дин ства скуп штин ске вла сти.

На по слет ку, у ко нач ни ци овог одељ ка мо же мо ре ћи да за бе-
ле же не епи зо де дво дом но сти у Дру гој Ју го сла ви ји не мо гу би ти 
ег зем плар не, из про сто га раз ло га што се чи тав си стем ни је одр-
жао и што је био крат ко га ве ка, што ука зу је на то да је уну тар се бе 
са др жа вао ауто де струк тив ну ком по нен ту. Сто га ова „фе де рал на“ 
дво дом ност не мо же би ти узо ри та при ли ком на ших да на шњих раз-
ма тра ња ове те ме.

Фор мал но ви ше стра нач је и ка ква-та ква де мо кра ти ја вра ћа-
ју се у Ср би ју 1990. го ди не, али то је био слаб по че так, пот пу но у 
тра ди ци ји на ших ра ни јих ин сти ту ци о нал них про ма ша ја. Устав СР 
Ју го сла ви је до нет је у из ну ђе ним окол но сти ма 1992. го ди не док 
се Дру га Ју го сла ви ја рас па да ла усред ви хо ра гра ђан ског ра та.38) 
Ње го ва ре ше ња на ста ви ла су тра ди ци ју по ста вље њу 1963. го ди не 
и ни је ус по ста вљен чист са ве зни би ка ме ра ли зам већ је за др жа на 
уну тра шња по де ла Скуп шти не на Ве ће гра ђа на (ста вљен је но ви ји 
де мо крат ски из раз уме сто на ро да) и Ве ће ре пу бли ка. То ви ди мо и 
из чла на 80. Уста ва: „Са ве зну скуп шти ну са чи ња ва ју Ве ће гра ђа-
на и Ве ће ре пу бли ка. Ве ће гра ђа на са чи ња ва ју са ве зни по сла ни-
ци иза бра ни у ре пу бли ка ма чла ни ца ма на не по сред ним из бо ри ма, 
тај ним гла са њем, та ко што се по је дан са ве зни по сла ник би ра на 
65 000 би ра ча, с тим што се у ре пу бли ци чла ни ци би ра нај ма ње 
30 са ве зних по сла ни ка. Ве ће ре пу бли ка са чи ња ва ју по 20 са ве-
зних по сла ни ка из ре пу бли ке чла ни це“.39) О при ро ди по ме ну тих 
те ла све до чи члан 86: „Са ве зни по сла ни ци у Ве ћу гра ђа на Са ве зне 
скуп шти не пред ста вља ју гра ђа не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, а 
са ве зни по сла ни ци у Ве ћу ре пу бли ка Са ве зне скуп шти не пред ста-

37) Члан 248 Уста ва Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1974), Слу жбе ни
листСоцијалистичкеФедеративнеРепубликеЈугославије, го ди на XXX, број 9

38) Ов де го во ри мо о уста ву СР Ју го сла ви је, а не о уста ву Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не, 
оста ју ћи при на шој те ми раз ма тра ња епи зо да „дво дом но сти“ у на шој устав ној и ин сти-
ту ци о нал ној исто ри ји. 

39) Члан 80 Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1992), СлужбенилистСавезнеРепубли-
кеЈугославије, го ди на I, број 1/92
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вља ју ре пу бли ку чла ни цу у ко јој су иза бра ни“.40) Све што мо же мо 
да до да мо као по прат ни ко мен тар прет ход них чла но ва је да при-
ро да дво дом но сти ни је про ме ње на и да „гор њи дом“ и да ље има 
функ ци ју пред ста вља ња са ве зних је ди ни ца, док се бе ле жи раст де-
мо кра тич но сти у би рач ком пра ву гра ђа на ве за но за Ве ће гра ђа на. 
Пре у стро је њем др жав не за јед ни це Бе о град ским спо ра зу мом 2002. 
го ди не и Устав ном по ве љом ко ја је усле ди ла, би ло ка ква дво дом-
ност, чак и она им пли цит на, је и зва нич но уки ну та, јер се Са ве зна 
скуп шти на по том ре ше њу ни је са сто ја ла од ви ше ве ћа или до мо ва. 
Ко нач но, у уста ву Ср би је из 2006. го ди не не по сто је би ло ка кви 
тра го ви дво дом но сти.

3. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ О 
СРПСКОЈ „ДВОДОМНОСТИ“

Глав но по гла вље ово га ра да би ло је из ло же но кроз хро но-
ло шку и со ци о ло шко-по ли ти ко ло шку об ра ду епи зо да дво дом-
но сти у Ср би ји и Ју го сла ви ји. У пред рат ном пе ри о ду рас пра ве о 
дво дом но сти су би ле ин тен зив не и на тра гу слич них рас пра ва у 
дру гим европ ским зе мља ма, по пут Фран цу ске. Би ка ме ра ли зам се 
та да ипак до жи вља вао као ре зи ду ал фе у дал ног и ари сто крат ског 
на чи на раз ми шља ња, што је био став ега ли тар не и се љач ке Ср би је 
то га вре ме на. Па ши ће ви ра ди ка ли би ли су глав ни по бор ни ци јед-
но дом но сти као јед но став ног и ја сног ис по ља ва ња на род не во ље, 
ута же ног про пор ци о нал ним из бор ним си сте мом. По бор ни ци дво-
дом но сти би ли су по ра же ни и чи ње ни цом да су њи хо ва стре мље-
ња ка тој струк ту ри пар ла мен та пре че сто би ла во ђе на пар тиј ским 
или ин те ре си ма Кру не. Уоп ште, све на ше рас пра ве о ин сти ту ци-
о нал ном устрој ству др жа ве ни су из ла зи ле из окви ра уских и пар-
ци јал них ин те ре са, што је спре ча ва ло да се ин сти ту ци о нал ни про-
блем ре ши на ду го роч но одр жив на чин. На то ме не тре ба за ме ри ти 
исто риј ским ак те ри ма јер су они де ло ва ли на дру штве ној под ло зи 
оп те ре ће ној спе ци фич ним исто риј ским на сле ђен у ко је му је сам 
обра зац на ше ду бо ко анар хи зо ва не по ли тич ке кул ту ре де ло вао де-
сти му ла тив но по по ку ша је да се дру штво ин сти ту ци о нал но уре ди. 
Сто га је по на ша ње ели та и исто риј ских ак те ра оста ло у „рђа вом 
кру гу“ на ше но ви је исто ри је41) и до дат но је про ду би ло јаз из ме ђу 

40) Члан 86 Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1992), СлужбенилистСавезнеРепубли-
кеЈугославије, го ди на I, број 1/92

41) О „рђа вом кру гу“ на ше но ви је исто ри је у члан ку – Не вен Цве ти ћа нин, „Cir cu lus Vi ti o sus 
срп ске исто ри је, кре та ње ме ђу екс тре ми ма и не мо гућ ност ус по ста вља ња одр жи ве дру-
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ели те и на ро да, па је та ко ста ви ло цр ни жиг на мо гућ ност да гра ђа-
ни, ду го роч но, кроз функ ци о на лан пар ла мент се лек ту ју функ ци о-
нал ну по ли тич ку ели ту ко ја ће има ти пун и не спо ран ле ги ти ми тет. 
И на ша „јед но дом ност“ и на ша „дво дом ност“ су би ле недовршене, 
као што је и са ма др жа ва на се би но си ла траг пер ма нент не не до вр-
ше но сти. По себ но крх ка тра ди ци ја на ше „дво дом но сти“ по го то во 
ни је за по нос, јер је она „дво дом ност“ ко ја је прет хо ди ла со ци ја-
ли стич кој Ју го сла ви ји би ла ква зи-ели ти стич ка, док је она ко ја се 
ве зу је за пе ри од со ци ја ли стич ког фе де рал ног би ка ме ра ли зма би-
ла ква зи-де мо крат ска и за вр ши ла се рас па дом са ме др жа ве. Као 
при лог рас пра ва ма о не ком бу ду ћем ин сти ту ци о нал ном устрој ству 
др жа ве и устрој ству са мо га пар ла мен та, у ко нач ни ци ово га ра да 
мо же мо за кљу чи ти да без об зи ра ко ли ко би „дво дом ност“ би ла по-
жељ на ка ко би се њо ме из ба лан си рао од нос из ме ђу ели те и на ро да, 
за њу не по сто је прет по став ке у дру штве ној под ло зи, а про ти ви 
јој се и сам обра зац по ли тич ке кул ту ре ко ји смо на сле ди ли, а ко ја 
оста је анар хич на и „фа ми ли јар на. Уво ђе ње „дво дом но сти“ у на ше 
ду бо ко анар хич но дру штво је од у век би ло Си зи фов по сао, и овај 
рад је по ку шао да не при стра сно при ка же те по ку ша је као ко ри сну 
збир ку по ли тич ких ис ку ста ва, ко ју би на уму тре ба ло да има би ло 
ко ји бу ду ћи ре фор ма тор срп ског дру штва, ка ко свом за дат ку не би 
при шао ама тер ски, већ са пу ним раз у ме ва њем ре ал них мо гућ но-
сти дру штве не под ло ге на чи јој се по вр ши ни де лу је. 
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Ne ven Cve ti ca nin, Alek san dar Djo kic

THE STUDY OF BICAMERALISM IN SERBIA 
AND YUGOSLAVIA – A POLITOLOGICAL 

AND SOCIOLOGICAL APPROACH

Re su me
Thro ugh the cen tral di scus sion of this pa per, which is fo cu sed 

aro und the hi story of the bi ca me ral Par li a ment in Ser bia and Yugo sla-
via, the aut hors try to an swer the qu e sti on can this type of par li a men-
tary or ga ni za tion sol ve the pro blem of de ep-ro o ted mi sun der stan ding 
bet we en the eli te and the pe o ple, or ci ti zens, in Ser bian so ci ety to day. 
This pa per pro vi des chro no lo gi cally pro ces sed and po li ti co-so ci o lo gi-
cally (from the stand po ints of po li ti cal sci en ce and so ci o logy) analyzed 
epi so des of bi ca me ra lism in 19th cen tury Ser bia and fe de ral Yugo sla-
via. 

Ex pli cit bi ca me ra lism in the hi story of the po li ti cal system of 
Ser bia and Yugo sla via was pre sent on se ve ral oc ca si ons and in this 
pa per the se in stan ces are na med epi so des.The first such epi so de to ok 
pla ce du ring the re ign of King Alek san da rO bre no vic in the year 1901, 
when the Se na te was in tro du ced as the up per cham ber of Par li a ment, 
but this re form la sted only for a co u ple of years un til 1903. The sta ted 
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pre fe ren ce for a bi ca me ral par li a ment had a hid den agen da: to cur tail 
the ef forts of the Ra di cal Party which was then the most po wer ful po-
li ti cal for ce in Ser bia and to en su re the un de moc ra tic do mi nan ce of the 
Crown and its petty po li ti cal al li es sup por ted by the re gi me and fo re ign 
po wers, mostly Austria and Ger many. 

The se cond epi so de ca me to be du ring the re ign of Alek san dar-
Ka ra djor dje vic in 1931 and la sted only a de ca de. This pe riod was mar-
ked by the gre at po li ti cal ten si ons bet we en the Serbs and the Cro ats 
abo ut the in sti tu ti o nal ar ran ge ment of the newly for med King dom of 
Yugo sla via, and the bi ca me ral Par li a ment was me ant to be a sta bi li zing 
for ce which wo uld re pre sent va ri o us re gi ons of the co un try, whi le not 
adop ting a fe de ral system of go vern ment.

The re ma i ning epi so des can be di vi ded in to two gro ups, the 
first be ing the fe de ral bi ca me ra lism du ring the exi sten ce of the Se cond 
Yugo sla via (1946-1992), and the ot her em bo died in a si mi lar type of 
bi ca me ra lism in the re du ced Third Yugo sla via of the last de ca de of the 
20th cen tury. Bi ca me ra lism in the con sti tu ti o nal ar ran ge ment of the 
first gro up was used pri ma rily for ide o lo gi cal pur po ses of the Com mu-
nist Party and is mar ked by the ab sen ce of pro per de moc ra tic re pre sen-
ta tion. Ho we ver, this so-cal led As sembly system of go vern ment had 
con tri bu ted to mo re equ i ta ble re pre sen ta tion of the pe o ples of Yugo-
sla via in the po li ti cal ap pa ra tus. The lat ter bi ca me ral Par li a ment in the 
Third Yugo sla via played a sig ni fi cantly les ser ro le in the po li ti cal li fe of 
Ser bia and Mon te ne gro, be ing that it was ba si cally a re si dual in sti tu tion 
of the for mer system on the pe rip hery of de ci sion ma king.

In this pa per, the the me of Ser bian po li ti cal cul tu re was a fra-
me work from which ex pla na ti ons abo ut the ina bi lity of evo lu ti o nary 
de ve lop ment of in sti tu ti ons and de moc racy ha ve been drawn. Hen ce 
the con ti nu ing con flict bet we en the eli te and the pe o ple due to which all 
par li a men tary forms and in sti tu ti o nal ar ran ge ments in Ser bia are un sta-
ble and ap pa rently in com ple te.In the con text of bi ca me ra lism the aut-
hors exa mi ne how the sha pe of a bi ca me ral par li a ment con tri bu ted to or 
re du ced the le vel of con cep tual mi sun der stan ding bet we en the eli te and 
the pe o ple in Ser bia. Con clu si ons on the in sti tu ti o nal struc tu re and de-
sign of the Ser bian sta te in di ca te that it was kept wit hin the nar row and 
par ti cu lar in te rests of po li ti cal gro ups which in synergy with anar chic 
po li ti cal cul tu re and gre at so cio-ide o lo gi cal di vi des, ma de it im pos si ble 
to sol ve the pro blem of in sti tu ti o nal de sign on a long term ba sis and in a 
su sta i na ble man ner. The be ha vi or of po li ti cal eli tes thro ug ho ut Ser bian 
hi story has wi de ned the gap bet we en the eli te and the pe o ple and di sa-
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bled the op por tu nity of esta blis hing a le gi ti ma te and a well-fun cti o ning 
par li a ment.
Key words: the bi ca me ral par li a ment, bi ca me ra lism, re cent hi story of Ser bia, 

epi so des of bi ca me ra lism, Ser bian/So ut hern Sla vic po li ti cal cul tu-
re, in com ple te ness, anarchy, lack of in sti tu ti o na li za tion.

* Овај рад је примљен 15. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ВЛАСТИ, 
ПОПУЛИЗАМ И КАУДИЉИЗАМ 

У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ*

Сажетак
Пред мет ана ли зе у oвом ра ду је сте про у ча ва ње фе но ме на 

пер со на ли за ци је и „ка у ди љи за ци је“ по ли ти ке, вла сти и де мо кра-
ти је у др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке. У овом ре ги о ну по сто ји ду га и 
ду бо ка тра ди ци ја пер со на ли стич ког, по пу ли стич ког и ауто крат ског 
по ли тич ког вођ ства. Основ на те ма овог ис тра жи ва ња је сте про у-
ча ва ње пер со на ли стич ко-ауто крат ске и по пу ли стич ке па ра диг ме 
ко ја до ми ни ра у го то во свим сег мен ти ма ла ти но а ме рич ког дру-
штва. На ме ра ауто ра је да по ја сни све ре ле вант не чи ни о це, ко ји 
до во де до пре ве ли ког ути ца ја по је ди на ца на це ло куп ну по ли тич-
ку сце ну др жа ва ре ги о на и прак тич но до не мо гућ но сти ње го вог 
ис ко ре њи ва ња. У спек тар чи ни ла ца ко ји де тер ми ни шу мо дел ла-
ти но а ме рич ког пер со на ли зма спа да ју од ка то лич ке цр кве, вој ске, 
без бед но сних слу жби, пре ко мул ти ра сног и мул ти ет нич ког по ре-
кла ста нов ни штва, до по сто је ћег со ци јал ног ста ту са и нар ко кар-
те ла. Пред мет про у ча ва ња у овом ра ду ба зи ра се на прет по став ци 
о кон ти ну и те ту ја ких, ха ри зма тич них и ауто ри тар них ли де ра у по-
ли тич ким си сте ми ма ско ро свих др жа ва Ла тин ске Аме ри ке. По-
вод за пи са ње овог ра да на ла зи се у ауто ри тар ној тра ди ци ји ова кве 
по ли тич ке кон струк ци је у го то во свим др жа ва ма кон ти нен та и от-
пор но сти пер со на ли стич ко-кли јен те ли стич ког си сте ма вла да ви не 
у од но су на ве ћи ну ег зо ге них и ен до ге них фак то ра.
Кључ не ре чи: пер со на ли зам, по пу ли зам, ка у ди љи зам, па тер на ли зам, 

ауто ри та ри зам, власт, де мо кра ти ја

* Рад је резултат истраживања на пројекту Цивилно друштво и религија евиденциони број 
179008, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

То ком про шле де це ни је Ла тин ска Аме ри ка по ста ла је нај-
у збу дљи ви ји и нај фа сци нант ни ји ре ги он на све ту. Са по ра стом 
еко ном ског ути ца ја и мо ћи зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке с по чет ка 
21. ве ка по ве ћа ва се и ин те ре со ва ње сту ди ја упо ред не по ли ти ке 
за про у ча ва ње овог свет ског ре ги о на. Иако су, као зе мље тре ћег 
та ла са де мо кра ти за ци је, др жа ве Ла тин ске Аме ри ке у ве ли кој ме-
ри на пре до ва ле у прав цу кон со ли до ва ња де мо кра ти је, и, да нас је 
то ре ги он са ве о ма па три мо ни јал ном, па тер на ли стич ком и ауто-
ри тар ном по ли тич ком кул ту ром ко ја спу та ва раз вој по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и огра ни ча ва иден ти фи ка ци ју би ра ча са по ли тич ким 
пар ти ја ма и ин сти ту ци ја ма си сте ма. Ни зак ни во пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је и ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра че сто до во де до ства-
ра ња кул та лич но сти и на стан ка пер со на ли зо ва не вла да ви не. Због 
ра пид ног при вред ног ра ста овог ре ги о на на ме ће се по тре ба за кон-
крет ним од ре ђе њем овог фе но ме на ле гал не узур па ци је вла сти од 
стра не ха ри зма тич них и ја ких вла да ра.

Си мон Бо ли вар је јед ном при ли ком из ја вио да су но вим ре-
пу бли ка ма у Ла тин ској Аме ри ци по треб ни кра ље ви ко је ће се зва-
ти пред сед ни ци ма. Ово за па жа ње пр вог од оче ва ла ти но а ме рич ких 
на ци ја је по мно го че му пред ви де ло раз вој и ток по ли тич ког жи-
во та овог под руч ја у на ред них го то во два ве ка. Упр кос при род ном 
бо гат ству овог де ла све та, ко ји се про сти ре од ре ке Рио Гран де до 
Ог ње не зе мље, по ли тич ко-ин сти ту ци о нал на ста бил ност ре ги о на 
из о ста је. Др жав ни уда ри, вој не дик та ту ре, хун те, пу че ви су то ком 
20. ве ка би ли го то во сва ко днев на по ја ва у по ли тич ком жи во ту овог 
кон ти нен та. Ова ква тур бу лент на си ту а ци ја на по ли тич кој сце ни 
до ве ла је чи та ву Ла тин ску Аме ри ку на иви цу си ро ма штва и отво-
ри ла пут ја ким лич но сти ма, по пут ге не ра ла, зе мљо по сед ни ка или 
бив ших ре во лу ци о на ра, да уз по моћ ра зних ка на ла мо ћи осво је и 
вр ше власт.

Од кон ти нен та ма гич ног по ли тич ког ре а ли зма, раз ли чи тих 
мо де ла и вр ста пер со на ли зма, ка у ди љи зма и по пу ли зма, Ла тин ска 
Аме ри ка, да нас, по ста је ре ги он све ве ћег ре ал-праг ма ти зма. За раз-
у ме ва ње по ср ну лог про це са де мо кра ти за ци је у 21. ве ку по треб но 
је схва ти ти пер со на ли стич ку и кли јен те ли стич ку по ли ти ку као ан-
ти де мо крат ску и дис функ ци о нал ну за успе шан раз вој де мо кра ти-
је.1)

1) Pa tri cio Na via, Ig na cio Wal ker, „Po li ti cal In sti tu ti ons, Po pu lism, and De moc racy in La tin 
Ame ri ca”, in: De moc ra tic Go ver nan ce in La tin Ame ri ca, (ed.) Scott Ma in wa ring, Ti mothy 
Scully, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2009, p. 248.
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ИСТОРИЈСКИ УСЛОВИ И УЗРОЦИ НАСТАНКА 
ПЕРСОНАЛИСТИЧКO-КАУДИЉСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Ко рен схва та ња фе но ме на вла да ви не ауто ри те та у по ли ти ци 
зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке ле жи у за јед нич ком исто риј ском и кул-
тур ном на сле ђу ових зе ма ља ко је је обе ле жи ло њи хов по ли тич ко-
еко ном ски раз вој.2) Шпан ска и пор ту гал ска ко ло ни јал на осва ја ња 
то ком 16. ве ка до не ла су са со бом, спе ци фич ну струк ту ру дру штва, 
из ра же ну ре ли ги о зност и ме ди те ран ски ауто ри тар но-комунитaрни 
по глед на по ро ди цу, по ли тич ки жи вот и дру штве не од но се у це-
ло сти. Ибе риј ске ко ло ни за тор ске кул ту ре спо је не са до ми цил ним 
кул ту ра ма, на ро чи то стро го хи је рар хиј ски устро је ним кул ту ра ма 
Асте ка и Ин ка, до ве ла су до ства ра ња по себ не ла ти но а ме рич ке по-
ли тич ке тра ди ци је и си сте ма вред но сти ко ји те же ауто ри тар ном 
на чи ну вла да ви не и по ли тич ке ко му ни ка ци је. По ли тич ка сце на ко-
ло ни ја у Ла тин ској Аме ри ци до по чет ка 19. ве ка би ла је из јед на че-
на са пој мом „Ма но ду ра“ или чвр сте ру ке по је дин ца у ли ку ви це-
гу вер не ра, гу вер не ра или под кра ља, као нео спор ног за штит ни ка 
пра ва европ ских вла да ра.

Ве ћи на зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке би ла је осло бо ђе на ибе-
риј ске ко ло ни јал не вла сти до сре ди не 1820-тих го ди на. Али, ути-
цај шпан ске кул ту ре, пр вен стве но, пре ко је зи ка и ка то лич ке цр кве 
остао је при лич но јак и до ми нан тан до да на шњих да на. Осло бо ди-
лач ке ре во лу ци је су до ве ле до про ме не вла сти, али не и до ве ли-
ких про ме на у дру штву. Ло кал не по ли тич ко-еко ном ске, бо ље ре ћи, 
пре да тор ске ели те при гра би ле су го то во сву власт за се бе. Цр ква и 
вој ска су и да ље би ле нај у ти цај ни је ин сти ту ци је у дру штву. Овим 
је ство ре на кли ма по вољ на за успон ис так ну тих лич но сти на власт 
и ства ра ња кул та лич но сти. Пр ви у ни зу ове но ве вр сте ше фо ва 
др жа ве, ко ја се осла ња ла на пер со на ли зо ва ну власт био је Си мон 
Бо ли вар - отац бо ли виј ске на ци је. Пер со на ли зам вла сти је по сле 
Бо ли ва ра био, го то во, по ли тич ка кон стан та у Ла тин ској Аме ри ци. 
Ово ни је уоп ште из не на ђу ју ће ка да се узме у об зир чи та ва по ли-
тич ка кул ту ра ре ги о на. По ли тич ка кул ту ра овог де ла све та се мо же 
од ре ди ти као ко му ни тар но-ауто ри тар на, од но сно ра ди се о ти пу 
кул ту ре ко ја да је пред ност за јед ни ци и зах те ва по слу шност као и 
па тер на ли стич ки од нос др жа ве пре ма ста нов ни штву. Као што је 
на пред по ме ну то, еви ден тан је сна жан и пре до ми нан тан ути цај цр-
кве и вој ске ко је су хи је рар хиј ски и цен тра ли стич ки ор га ни зо ва-
не. Ка то лич ки клер про по ве да хри шћан ске вред но сти за јед ни це и 

2) Slo bo dan Pa jo vić, La tin sko a me rič ki re gi o na li zam u XIX i XX ve ku, Me ga trend uni ver zi tet, 
Be o grad, 2006, str. 109-110.
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жр тво ва ња по је дин ца за исту, док вој ни еста бли шмент зах те ва ред 
и по слу шност, чи ме се код на ро да ства ра оп шта свест по год на за 
им пле мен та ци ју ауто ри тар не вла сти. Ка да се ово ме до да ри гид но-
хи је рар хиј ска струк ту ра ових ин сти ту ци ја, ко ја се због вој ног ме-
ша ња у по ли ти ку у ве ли кој ме ри пре сли ка ва на др жа ву у це ли ни, 
он да се нај че шће та ауто ри тар на власт пер со на ли зу је у ли ку јед ног 
чо ве ка ко ји се на ла зи на вр ху пи ра ми де вла сти и мо ћи. Па ра док-
сал на је по ја ва да ова кви ли де ри че сто има ју го то во пле би сци тар-
ну по др шку, што је сва ка ко по сле ди ца по сто ја ња ауто ри тар не по-
ли тич ке кул ту ре. 

Тре ба на гла си ти да је у по стин де пен ди стич ком пе ри о ду као 
зна ча јан ле гат из про шло сти оп стао „ка у ди љи зам“, од но сно на сле-
ђен je и да ље раз ви јан мо дел ка у диљ ске вла да ви не и пре да тор ског 
ка у ди љи зма. Упра во су ове исто риј ске окол но сти и чи ње ни це по го-
до ва ле ства ра њу ам би јен та и пре ди спо зи ци ја ко је су фа во ри зо ва ле 
моћ не па тро не, а не ја ке ор га ни за ци је. За пра во, ла ти но а ме рич ке 
ели те су же ле ле да во ђа бу де јак и ха ри зма ти чан и да не бу де огра-
ни чен или спу тан ја ком пар ти јом, ко ја би се при др жа ва ла не ког 
од ре ђе ног по ли тич ког про гра ма.3) 

Про цес сти ца ња не за ви сно сти ко ло ни ја од ибе риј ских ме-
тро по ла с по чет ка 19. ве ка ни је до вео до сла бље ња или не стан ка 
ауто ри тар не тра ди ци је, ни ти кул ту ре пер со на ли зма ко ја је ин хе-
рент на свим по ли тич ким си сте ми ма Ла тин ске Аме ри ке. На про тив, 
про цес де ко ло ни за ци је и ре пу бли ка ни за ци је је, уз сна жан та лас 
кон сти ту ци о на ли за ци је ре во лу цијâ, до при нео да љем ја ча њу и мо-
ди фи ко ва њу ауто ри тар но-пер со на ли стич ке вла сти. За пра во, Ла-
тин ска Аме ри ка осло бо ђе на шпан ске и пор ту гал ске ко ло ни јал не 
вла сти чвр сто је по чи ва ла на ауто ри те ту по је ди на ца у сфе ри по-
ли ти ке, вој ске, со ци јал них од но са и еко ном ске струк ту ре. Но во-
на ста ле др жа ве ни су ус пе ле да оја ча ју де мо крат ски си стем кроз 
ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци ја и прав ног си сте ма, а кон стант но 
не ста бил на еко ном ска си ту а ци ја још ви ше је по гор ша ва ла оп ште 
по ли тич ке при ли ке. Оштре раз ли ке из ме ђу по ли тич ких ели та, ка ко 
уни та ри стич ке и фе де ра ли стич ке ори јен та ци је, та ко и ре пу бли кан-
ске и мо нар хи стич ке, као и па тер на ли стич ки од нос тих ели та пре-
ма це лом дру штву до ве ле су до не мо гућ но сти обра зо ва ња др жа ва 
Ла тин ске Аме ри ке као ду го роч но ста бил них по ли тич ких си сте ма.4)

3) Sej mur Mar tin Lip set, Lej kin, M. Džej son, De mo krat ski vek, Ale xan dria Press, Be o grad, 
2006, str. 424.

4) Wol fgang Mer kel, Tran sfor ma ci ja po li tič kih su sta va. Te o ri je i ana li ze, Fa kul tet po li tič kih 
zna no sti, Za greb, 2009, str. 212.
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Исто риј ски гле да но, др жа ве Ла тин ске Аме ри ке из гра ђи ва-
ле су сво је по ли тич ке си сте ме по узо ру на си сте ме плу ра ли стич-
ке де мо кра ти је и ин сти ту ци о на ли зо ва ле су сво је си сте ме вла сти 
углав ном по угле ду на пред сед нич ки си стем САД. Ме ђу тим, ла-
ти но а ме рич ки по ли тич ки си сте ми ни су ус пе ли да се раз ви ју, ни ти 
афир ми шу по угле ду на оне ко је су по ку ша ли да ко пи ра ју, већ су 
нај че шће до ми ни ра ли ауто крат ски ре жи ми.5) Ова ко не до вр ше ни 
по ли тич ки си сте ми, ду бо ко со ци јал но и ра сно по де ље ни по ста ју 
по год ни за раз вој ауто ри тар ног на чи на вла да ви не и от пор сла бим 
вла да ма. Чи ни се да је ла ти но а ме рич ки ауто ри та ри зам био углав-
ном па три мо ни ја лан и до не кле иде о ло шки. То је увек би ла вла да-
ви на љу ди, а не за ко на. По ли ти ка је би ла во ља вла да ра.6) Ма чи зам, 
три ба ли зам и тра ди ци ја ха ри зма тич них ло кал них во ђа, ко ји има ју 
ствар ну власт на од ре ђе ној те ри то ри ји ства ра ју по се бан тип ауто-
ри тар ног во ђе El ca u dil lo ко ји је по стао ка рак те ри сти чан за Ла тин-
ску Аме ри ку. Ова кав тип по ли ти ча ра био је и остао до ми нан тан 
ви ше у ру рал ним не го у ур ба ним де ло ви ма зе ма ља Ла тин ске Аме-
ри ке. Ода ност љу ди кру ни ибе риј ских мо нар ха не за ме њу је ода-
ност др жа ви и ве ра у ње не ин сти ту ци је, већ ода ност во ђи, ка у ди љу, 
као иде а лу мо ћи и вла сти. Дру штва Ла тин ске Аме ри ке има ју тра-
ди ци ју ве ро ва ња у ха ри зма тич не во ђе, као је ди ни од го вор на сла бе 
и не до вољ но раз ви је не по ли тич ке ин сти ту ци је, ко је не ма ју по ли-
тич ких и еко ном ских ка па ци те та да им се су прот ста ве.

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЕЛИТЕ 
У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ

Ла ти но а ме рич ка са вре ме на по ли тич ка исто ри ја обе ле же на 
је број ним по ли тич ким пре вра ти ма, пу че ви ма, др жав ним уда ри-
ма и со ци јал ним не ми ри ма ко ји су се, као по не пи са ном пра ви лу, 
за вр ша ва ли вла да ви ном не де мо крат ских ауто ри тар них ре жи ма. 
Ауто ри тар ност ла ти но а ме рич ких ли де ра у по ли тич кој ин тер ак-
ци ји ду го је схва та на као ре ал на га ран ци ја очу ва њу ин те гри те та 
со ци јал но и ра сно хе те ро ге них др жа ва на кон ти нен ту. По сма тра-
ју ћи раз вој по ли тич ких си сте ма др жа ва Ла тин ске Аме ри ке ова кво 
схва та ње по ка за ло се као по гре шно у ве ли кој ве ћи ни слу ча је ва. 
Др жа ве у ко ји ма су у ду жем вре мен ском пе ри о ду на вла сти би-

5) Su le ja man Re dže pa gić, „Pa ra dok si i di le me La tin ske Ame ri ke“, u zbor ni ku: La tin ska Ame-
ri ka i sa vre me ni svet (pri re di la: Ro zi ta Le vi), Ju go slo ven sko udru že nje la ti no a me ri ka ni sta i 
In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du, Be o grad, 1995, str. 188. 

6) Ge or ge Phi lip, De moc racy in La tin Ame ri ca. In: To wards Su sta i na ble De moc racy in the Third 
World, (ed.) Jeff Haynes, Pal gra ve, Lon don, 2001, p. 182.
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ли ауто крат ски ре жи ми или ауто ри тар ни по је дин ци има ле су ве ћи 
сте пен си ро ма штва, со ци јал не не јед на ко сти и ра сне не то ле ран ци је 
од оста лих др жа ва.

Не а фир ми са ност и не раз ви је ност де мо крат ских ин сти ту ци-
ја, за о ста ли со ци јал но-еко ном ски од но си, пре ве ли ко осла ња ње на 
при лив стра ног ка пи та ла, ни зак еко ном ски ни во ма се ста нов ни-
штва, ра сни и ет нич ки ан та го ни зми оста ју као ва жни фак то ри на 
по ли тич кој сце ни Ла тин ске Аме ри ке и по тен ци јал ни из го во ри за 
окре та ње ка ауто ри тар но сти.

Пер со на ли зам вла сти озна ча ва си стем, од но сно мо дел вла сти 
у ко јем по је дин ци има ју ве ћу ва жност од пра ви ла, а вла сто др жац 
ни је пре ци зно огра ни чен у сво јој вла сти, већ је мо же по по тре би 
ме ња ти и при ла го ђа ва ти сво јим по ли тич ким по тре ба ма. У си сте му 
пер со нал не вла да ви не вла да ри, и во ђе уоп ште, има ју при мат над 
пра ви ли ма игре: пра ви ла ни су ефи ка сна у ре гу ла ци ји по ли тич ког 
по на ша ња и услед то га по ступ ци вла да ра оста ју не пред ви дљи ви, 
гле да но са ста но ви шта ин сти ту ци о нал них окви ра. Др жа вом у овом 
слу ча ју упра вља људ ска во ља, а не за ко ни. Пер со на ли стич ки ли де-
ри не гу ју култ лич но сти у че му им по ма жу оп ста нак ауто ри тар не 
по ли тич ке кул ту ре и сла бост пар ти ја и пар тиј ског си сте ма. У мно-
гим зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке ко је има ју ре ла тив но ста бил не де-
мо крат ске ин сти ту ци је, по пут Бра зи ла или Чи леа, оне су че сто оп-
стру и ра не де це ниј ским де ло ва њем па три мо ни ја ли зма, по пу ли зма, 
кор по ра ти ви зма и ко руп ци је. Пер со на ли стич ки по ли ти ча ри не гу ју 
гла са ње за лич ност и из бе га ва ју пра ће ње пар тиј ске ли ни је, што ре-
зул ти ра ве о ма сла бим пар тиј ским си сте мом.

Пер со на ли за ци ју по ли ти ке, по пра ви лу, увек пра те про це-
си спек та ку ла ри за ци је, емо ци о на ли за ци је и ди ви ни за ци је по ли-
тич ких ли де ра. Због схва та ња по пу ли зма као об ли ка пер со на ли-
стич ког вођ ства ко је de fac to сла би ин сти ту ци је, по сто ји очи глед на 
тен зи ја и на пе тост из ме ђу ка па ци те та ин сти ту ци ја и по пу ли зма у 
Ла тин ској Аме ри ци. Сна жни је ин сти ту ци је зна че и ве ће огра ни че-
ње по пу ли зма. Кон со ли да ци ја ја ког пер со на ли зо ва ног вођ ства ко је 
кон цен три ше ве ли ку моћ тре ба по сма тра ти, углав ном, у кон тек сту 
ин сти ту ци о нал не сла бо сти по рет ка. Ха ри змат ско вођ ство по др жа-
но од би ра ча је од су штин ске ва жно сти за из бор ни про цес.

Ве ли ки ути цај на на ста нак пер со на ли зо ва не вла да ви не има-
ју ве ли ки зе мљо по сед ни ци. Чак 65% зе мље је у вла сни штву све га 
2% ста нов ни штва. Ови ла ти фун ди сти мо гу пред ста вља ти еко ном-
ски осло нац дик та то ра, али че сто су и ме та вла сто др жа ца ко ји по-
ку ша ва ју да њи хо вим бо гат ством ку пе си ро ма шне сло је ве. Иако је 
де мо кра ти ја зва нич но при хва ће на као „је ди на игра у гра ду“, сти че 
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се ути сак да је то са мо фа са да. Без об зи ра на то што су про це ду ре 
де мо кра ти је при хва ће не, и што сва ки ре жим на сто ји да бу де ви ђен 
као де мо крат ски, ду бљом ана ли зом по ста је очи глед но да је ов де 
реч о фак то кра ти ји где ствар на власт не ле жи у ру ка ма ле гал но иза-
бра них пред став ни ка, већ у ру ка ма на пред на ве де них ин сти ту ци ја. 
Да би смо де мо кра ти ју на зва ли кон со ли до ва ном, мо ра се до ћи до 
си ту а ци је у ко јој сви при хва та ју де мо крат ска пра ви ла игре и у ко јој 
не ма прет њи по рет ку од стра не ин те ре сних гру па, што у Ла тин ској 
Аме ри ци у 20. ве ку ни је био слу чај. Ло кал ни моћ ни ци, ка у ди љо си, 
ма хом из ре до ва вој ске су че стим пу че ви ма уст по ста вља ли по пу-
ли стич ке ре жи ме ко је су одр жа ва ли уз по моћ вој но-би ро крат ских 
ели та. 

ПЕРСОНАЛИЗАМ, ПЕРОНИЗАМ, ПОПУЛИЗАМ

По пу ли зам је у Ла тин ској Аме ри ци на стао три де се тих и че-
тр де се тих го ди на 20. ве ка, у Ар ген ти ни и Бра зи лу, као по ку шај да 
се ра сту ћа рад нич ка кла са ин кор по ри ра у про цес по ли тич ког од лу-
чи ва ња. Не ки мо да ли те ти по пу ли зма мо гу се пре по зна ти и у Мек-
си ку и Пе руу. По пу ли зам је по стао ре ку рен тан фе но мен у овом 
ре ги о ну.7) Без ду бље и екс тен зив не ди ску си је о то ме шта кон сти-
ту и ше по пу ли зам и ка кво по ли тич ко ис ку ство има по пу ли ста, за 
по тре бе овог ра да по пу ли зам се тен та тив но мо же де фи ни са ти као 
тен ден ци ја ли де ра, обич но пред сед ни ка, да сма њи број ве то игра ча 
у по ли тич ком си сте му.

Аутох то ни ла ти но а ме рич ки тип по пу ли зма је пе ро ни зам ко-
ји се свр ста ва у ску пи ну по ли тич ког по пу ли зма, а у ужем сми слу 
„по пу ли стич ких дик та ту ра“. Гру пи по пу ли стич ких дик та ту ра при-
па да ју и це за ри зам и бо на пар ти зам. Не ки ауто ри пе ро ни зам озна-
ча ва ју као „на ци о нал-по пу ли зам“ или „оли гар хиј ски по пу ли зам“. 
На зив је до био по ар ген тин ском пред сед ни ку Ху а ну Пе ро ну (1946-
1955). На стао је у Ар ген ти ни у до ба раз во ја др жав ног ка пи та ли зма 
и др жав ног ин тер вен ци о ни зма и имао је сна жно упо ри ште у рад-
нич кој кла си и син ди ка ти ма. Пе ро ни зам ни је ус пео да се ета бли ра 
у сред њем сло ју ар ген тин ског дру штва, већ пре те жно у си ро ма-
шни јим дру штве ним рад нич ким и се љач ким сло је ви ма. Иде о ло-
ги ја пе ро ни зма за сту па иде ју ја ке кор по ра тив не др жа ве, про тив-
пар ла мен тар ни по пу ли зам, чи ја по ли тич ка фи ло зо фи ја по чи ва на 

7) Pa tri cio Na via, Ig na cio Wal ker, „Po li ti cal In sti tu ti ons, Po pu lism, and De moc racy in La tin 
Ame ri ca”, in: De moc ra tic Go ver nan ce in La tin Ame ri ca, (ed.) Scott Ma in wa ring, Ti mothy 
Scully, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2009, p. 247.
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ми шље њу „да пар ти ја и њен во ђа сво ју моћ цр пе не по сред но из 
на ро да и да пар ла мен та ри зам има за по сле ди цу вла да ви ну не спо-
соб них и ко рум пи ра них по ли ти ча ра.“8)

Пе ро ни зам или „ју сти ци ја ли зам“ пред ста вља ори ги нал ни 
мо дел ла ти но а ме рич ког по пу ли зма ко ји има сво је ле ви чар ско и 
де сни чар ско кри ло, од но сно не ки вид „пе ро-на ци зма“ и фа ши зма. 
Пе ро ни стич ка или ју сти ци јал на др жа ва би ла је „ауто ри тар но па-
тер на ли стич ка“, с еле мен ти ма пер со на ли стич ке дик та ту ре у ко јој 
су по ли тич ке пар ти је са мо фи гу ри ра ле. Пе ро ни зам је био и сво је-
вр сни „ка у ди љи зам“ као си стем вла да ви не без не ког кон зи стент-
ног по ли тич ког про гра ма, од но сно пра ви ла по ли тич ког де ло ва ња, 
а с це за ри стич ким ти пом вла сти и де ма го ги јом и сво је вр сним па-
тер на ли змом.9) Пе ро ни зам је по чи вао на про кла мо ва ним иде а ли ма 
као што су: сма њи ва ње кон флик та из ме ђу ра да и ка пи та ла, „кла сни 
мир“, „со ци јал ни мир“, уз не сме та ни раз вој др жав ног ка пи та ли зма. 
Пе ро ни зам као ар ген тин ски ауто ри тар ни по пу ли зам пред ста вља 
спе ци фич ни мо дел со ци јал ног парт нер ства из ме ђу вла де, син ди-
ка та и ка пи та ла. Слич ни пе ро ни зму у Ла тин ској Аме ри ци, ја ви ли 
су се „мек сич ки ин сти ту ци о на ли зам“ и пе ру ан ски по пу ли стич ки 
„апри зам“ као ма сов ни по крет. У Ла тин ској Аме ри ци се по ја ви ло 
не ко ли ко раз ли чи тих ти по ва по пу ли зма. Та ко, на при мер, со ци јал-
но-ре во лу ци о нар ни тип по пу ли зма и на ци о нал но ре во лу ци о нар ни 
тип ко ји се бра нио од на ср та ја стра ног ка пи та ла и стра не на ци је. 
Ауто ри тар ни ти по ви по пу ли зма би ли су бли ски чи стим фа ши стич-
ким по пу ли зми ма кор по ра тив ног или нео кор по ра тив ног ти па.10)

По пу ли зам је, у ства ри, пред ста вљао про тест про тив ка пи та-
ли стич ких мо но по ла из пер спек ти ве сит них по љо при вред них про-
из во ђа ча, ко ји су и нај у гро же ни ји од стра не ла ти фун ди ста. Кри за 
оли гар хиј ске др жа ве и по ку ша ји да се оства ри убр за на ин ду стри-
ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја омо гу ћи ли су по ја ву и раз вој ова квог си-
сте ма вла сти. Та ко ђе, пре лом ни до га ђа ји 20. ве ка као што су Пр ви 
свет ски рат, Ве ли ка свет ска еко ном ска кри за и Дру ги свет ски рат 
има ли су ве ли ког ути ца ја на раз вој по пу ли зма у Ла тин ској Аме ри-
ци. По ли тич ке тен зи је на ста ле у ре ги о ну, као по сле ди ца ових гло-
бал них про ме на, ука зи ва ле су на по тре бу ко ре ни те ре фор ме до та-
да шњег ка пи та ли стич ког мо де ла раз во ја. Осе ти ла се нео п ход ност 
да се из ни ве ли шу со ци јал не раз ли ке. Ова ква ат мос фе ра до ве ла је 

8) Sej mur Mar tin Lip set, Po li tič ki čo vek, Rad, Be o grad, 1969, str. 211. 

9) An đel ko Mi lar do vić, Po pu li zam i glo ba li za ci ja, Cen tar za po li to lo ška is tra ži va nja, Za greb, 
2004, str. 47-48.

10) Исто, стр. 48.
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до на стан ка по пу ли стич ких ли де ра. Са ја ча њем иде ја по пу ли зма у 
Ла тин ској Аме ри ци, зе мљо по сед нич ка оли гар хи ја, као и кон зер-
ва тив на по ли тич ка ели та, ко је су кон тро ли са ле тр го ви ну и ру дар-
ство, по ла ко су гу би ле мо но пол на власт и то у ко рист све број ни је 
ин ду стриј ске бур жо а зи је, про ле те ри ја та, вој ске, ин те лек ту а ла ца 
и дру гих до та да мар ги на ли зо ва них гру па. Упра во у овој спе ци-
фич но сти ла ти но а ме рич ког по пу ли зма, спа ја њу ан та го ни стич ких 
дру штве них гру па око за јед нич ког ци ља, чи ме би се ко нач но де-
мон ти ра ла оли гар хиј ска др жа ва, ле жи и ње го ва нај ве ћа сла бост. 
На и ме, сна га од ре ђе них дру штве них ин сти ту ци ја, на ро чи то вој ске, 
отво ри ла је вра та узур па ци ји вла сти од стра не по пу лар них вла да ра 
и кон цен тра ци ји мо ћи у ру ка ма јед не лич но сти. 

На спољ но по ли тич ком пла ну спе ци фич ност ла ти но а ме рич-
ког по пу ли зма огле да се у ста вља њу у пр ви план бор бе про тив им-
пе ри ја ли зма и хе ге мо ни је САД-а. Пре ма тзв. Мон ро о вој док три ни 
из 1823. го ди не САД се не ће ме ша ти у европ ске су ко бе, али не ће 
ни до зво ли ти ме ша ње би ло ко је си ле у по ли ти ку аме рич ког кон ти-
нен та. Ово је ство ри ло ути сак да САД има ју из ве сне нео ко ло ни ја-
ли стич ке пре тен зи је пре ма сво јим ју жним су се ди ма. Овај ан ти а-
ме ри ка ни зам је јед на од кључ них ка рак те ри сти ка по пу ли стич ких 
ре жи ма по пут Вар га со вог или Пе ро но вог. Су прот ста вља њем им-
пе ри ја ли зму САД-а, дик та то ри ства ра ју за јед нич ког не при ја те ља 
го то во свим дру штве ним гру па ма уну тар др жа ве и та ко учвр шћу ју 
свој по ло жај. Ипак овај од нос аме рич ке вла де и ли де ра Ла тин ске 
Аме ри ке има од ре ђе ну до зу ам би ва лент но сти. То ком Хлад ног ра-
та САД-а су, иако но ми нал но про мо ви са ле ли бе рал но-де мо крат-
ске вред но сти, че сто тај но по др жа ва ле де сни чар ске дик та то ре у 
зе мља ма ре ги о на. По ред ства ра ња за јед нич ког не при ја те ља, ли де-
ри ла ти но а ме рич ких зе ма ља су че сто при бе га ва ли гло ри фи ка ци ји 
аутен тич них ла ти но а ме рич ких вред но сти, ка ко би хо мо ге ни зо ва ли 
ста нов ни штво и оја ча ли соп стве не по зи ци је, што је че сто има ло за 
ре зул тат огром ну по пу лар ност пред сед ни ка др жа ве. 

Јoш је дан фак тор ко ји мо же мо сма тра ти уско по ве за ним са 
пер со на ли за ци јом вла сти у Ла тин ској Аме ри ци је по сто ја ње пред-
сед нич ког си сте ма вла сти. Иако су се ла ти но а ме рич ке ели те бо-
ри ле про тив ути ца ја САД-а, го то во сви уста ви ла ти но а ме рич ких 
зе ма ља су пре сли ка ни уста ви САД-а, а са мим тим је до шло и до 
при хва та ња пре зи ден ци ја ли зма. Сна га овог си сте ма вла сти у Ла-
тин ској Аме ри ци огле да се пре све га у пот чи ња ва њу за ко но дав не и 
суд ске вла сти из вр шној, од но сно ин те ре си ма по ли ти ке ко ју за сту-
па пред сед ник ре пу бли ке, ко ме су Уста вом да та из у зет но ве ли ка 
овла шће ња. Раз ли ка из ме ђу пре зи ден ци ја ли зма у Ла тин ској Аме-
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ри ци и САД-а је у то ме што у пр ви ма ни је ство рен од го ва ра ју ћи си-
стем де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко ји би пред ста вљао 
про тив те жу од лу ка ма пред сед ни ка, и то по себ но ка да су до не се-
не ва ну став ним пу тем. Ова ква прак са је че сто омо гу ћа ва ла да у 
кри зним си ту а ци ја ма до ђе до тран сфор ма ци је нео гра ни че не вла-
сти пред сед ни ка ре пу бли ке у кла сич ни ауто крат ско-дик та тор ски 
ре жим вла да ви не и иде а ли за ци је вла да ра. Ви со ки сте пен кон цен-
тра ци је вла сти у ру ка ма пред сед ни ка бит но је ути цао на огра ни ча-
ва ње по ли тич ке ак тив но сти и сте пе на уче шћа оста лих по ли тич ких 
и еко ном ских фак то ра у про це су до но ше ња нај ва жни јих др жав-
них од лу ка. Пер со на ли зам вла сти и сна га пред сед ни ка ре пу бли ке 
во ди ли су фраг мен та ци ји и сла бље њу по ли тич ких пар ти ја. Иако 
по сто ји из бор на про це ду ра, хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја пар ти ја и 
ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра отва ра ју про стор ка у ди љо си ма да 
узур пи ра ју власт. Чи ње ни ца да се пар ти је ви ше за сни ва ју на ауто-
ри те ту пар тиј ског во ђе не го на иде о ло шкој под ло зи под ри ва би ло 
ка кву моћ са ме пар ти је. Ве не цу е ла је при мер др жа ве ко ја је осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка сма тра на зе мљом са ја ким пар тиј-
ским си сте мом, али се са да ви ди да он ни је из др жао тест вре ме на. 

Са сна жном тен ден ци јом ка пер со на ли за ци ји вла сти и ауто-
кра ти за ци ји по ли ти ке по ве за на је ла ти но а ме рич ка тра ди ци ја auto-
gol pe-а (auto co u pe, self-co u pe), од но сно „са мо у да ра“ и по сто ја ње 
по пу ли стич ког пред сед нич ког мо нар ха. Ова тра ди ци ја се одр жа ла 
од Вар га са у Бра зи лу 1930-тих и 1940-тих го ди на пре ко Фу џи мо-
ри ја у Пе руу 1990-тих до Ча ве за у Ве не цу е ли кра јем 20. и по чет ком 
21. ве ка. По пу ли стич ка пред сед нич ка мо нар хи ја на ста је та ко што 
иза бра ни пред сед ник лич но про тив прав но при сво ји власт, што се 
у Ла тин ској Аме ри ци ду го на зи ва ло auto gol pe или „са мо у дар“.11) 

ФЕНОМЕН КАУДИЉИЗМА КАО ДЕТЕРМИНАНТА 
ПЕРСОНАЛИСТИЧКЕ ВЛАСТИ 

Ка да се го во ри о тра ди ци ји ауто ри тар но-пер со на ли стич ке 
вла да ви не у по ли ти ци др жа ва ла ти но а ме рич ког кон ти нен та цен-
трал но ме сто за у зи ма по јам ка у ди љи зма или ка зи ки зма, од но сно 
„не при ко сно ве ног во ђе“. Фе но мен по др шка вој них, ре ли гиј ских 
и оли гар хиј ских струк ту ра „ка у ди љи зма“ има тра ди ци ју ду гу не-
ко ли ко ве ко ва и ак ту е лан је и у са вре ме ној по ли ти ци ла ти но а ме-
рич ког кон ти нен та. Ка у ди љо си, као по ли тич ки, ра сни, вој ни, ре-

11) Paul Bro o ker, “Auto ri tar ni re ži mi”, u zbor ni ku: Kom pa ra tiv na po li ti ka (pri re dio: Da ni e le Ca-
ra ma ni, Fa kul tet po li tič kih zna no sti Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, 2013, str. 107. 
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во лу ци о нар ни или на ци о нал ни ли де ри има ју дру га чи је по ре кло и 
до ла зе из раз ли чи тих за јед ни ца, али се њи хо ви ци ље ви по ду да ра-
ју и ме ха ни зми вла да ви не су им вр ло слич ни.12) До ла зак на власт 
ду гу ју спо соб но сти да у од ре ђе ном по ли тич ком тре нут ку сво јим 
де ло ва њем ује ди њу ју ве ли ки про це нат ста нов ни штва и нај че шће 
уз њи хо ву по др шку осва ја ју пот пу ну власт. Ин сти ту ци ја ка у ди ља 
да ле ко је при сут ни ја у др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке, а ње на власт 
је пре ко ме ха ни за ма ре пре си је ефи ка сни ја не го по ли тич ки и дру-
штве ни ка па ци тет не до вољ но раз ви је них др жав них ин сти ту ци-
ја.13) Нај при сут ни ји ме ха ни зам за пот пу ну кон тро лу дру штва ко ји 
прак ти ку ју ауто ри тар ни ре жи ми у Ла тин ској Аме ри ци је си стем 
„шта па и шар га ре пе“ (Pan o pa lo), од но сно си стем при ме ра, ко ји се 
сво ди на то да на гра ђи ва ње са рад ни ка ре жи ма ни је то ли ко ви дљи-
во ко ли ко ка жња ва ње про тив ни ка и ефе кат ко ји оно ства ра у це ло-
куп ном дру штву. Учи нак ова квих ауто ри тар них ли де ра за ви си од 
мно штва чи ни ла ца, као што су кул тур но-исто риј ско на сле ђе за јед-
ни це, со ци јал но-еко ном ско ста ње, ко лек тив но пси хо ло шко ста ње, 
ге о граф ске од ли ке др жа ве и ши ри на по др шке уну тар це ло куп не 
по пу ла ци је. По ред ових чи ни ла ца за оста нак на вла сти ауто ри тар-
них ли де ра у Ла тин ској Аме ри ци ва жна је по др шка ми ли та ри стич-
ких, ре ли гиј ских и оли гар хиј ских струк ту ра.

Узи ма ју ћи у об зир све ове чи ни о це мо гу се из дво ји ти два 
основ на ти па ауто крат ских ли де ра у по ли тич ким си сте ми ма др жа-
ва ла ти но а ме рич ког кон ти нен та: „ци ви ли зо ва ни“ и „вар вар ски“ тип 
ка у ди љи зма.14) Пр ви за раз ли ку од „вар вар ског“ ти па ауто ри тар ног 
во ђе не ко ри сти увек и отво ре но бру тал ност вој ног, по ли циј ског 
и би ро крат ског апа ра та за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва, већ 
ко ри сти ви сок ни во дру штве не се гре га ци је и со ци јал не не јед на-
ко сти у ком би на ци ји са по пу ли змом и па тер на ли стич ким од но сом 
пре ма дру штву и ре фор ма ма.15) Успе шност вла да ви не ди рект но је 
по ве за на са вре ме ном про ве де ним на вла сти, што је ка у ди љо ду же 
на вла сти до ла зи до иде а ли за ци је и ди ви ни за ци је ње го ве лич но сти 
и по ли тич ких мо гућ но сти, а сам тај про цес не ми нов но до во ди до 
ства ра ња кул та лич но сти. Ауто крат ски ли де ри на ла ти но а ме рич-
ком кон ти нен ту ко ји до стиг ну ова кав сту пањ по тен ци ра ју лич ну 

12) Guy Stan ton Ford, (еd.), Dic ta tor ship in The Mo dern World, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 
Min ne a po lis, 1939, p. 178.

13) Slo bo dan Pa jo vić, La tin sko a me rič ki re gi o na li zam u XIX i XX ve ku, Me ga trend uni ver zi tet, 
Be o grad, 2006, str 131.

14) Hugh M. Ha mill, Dic ta tor ship in Spa nish Ame ri ca, Al fred A. Knopf, New York, 1965, p. 8. 

15) Исто, p. 9.
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ха ри зму и пер со на ли стич ки стил вла да ви не пре не го ко ри шће ње 
вој не или по ли циј ске си ле у ци љу оп стан ка на вла сти.

Пер со на ли зам, као стил вла да ви не је ви ше не го при су тан у 
по ли тич ким си сте ми ма зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке, а обич но се ја-
вља као од го вор на не по сто ја ње иде о ло ги је ауто крат ског ре жи ма 
на вла сти. Ка у ди љо си се од лу чу ју за тра ди ци ју и очу ва ње со ци-
јал ног по рет ка или ре во лу ци о нар не ре фор ме и ус по ста вља ње „из-
вор не де мо кра ти је“ у не до стат ку ја сно про фи ли са не и ко хе рент не 
иде о ло ги је. Ова кав стил вла да ви не ка рак те ри ше по ли тич ки опор-
ту ни зам, ко ји се огле да у уче ста лом ме ња њу по ли тич ких ци ље ва, 
стра те ги је и ре ал них дру штве них осло на ца вла сти. Из го вор за оп-
ста нак на вла сти и оправ да ва ње соп стве них по ли тич ких по сту па ка 
код ауто кра та Ла тин ске Аме ри ке по пра ви лу је да се до сти за ње 
со ци јал не прав де и еко ном ско-по ли тич ке јед на ко сти мо же по сти-
ћи са мо кроз по што ва ње ауто ри те та во ђе и вла да ју ћег ре жи ма, а не 
кроз сла бе и не е фи ка сне др жав не ин сти ту ци је. Ефе кат ова квог по-
ли тич ког де ло ва ња до во ди до не по сто ја ња ефи ка сних по ли тич ких 
ин сти ту ци ја у ве ли ком бро ју др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и до из ме-
шта ња вла сти у ру ке моћ них по је ди на ца и не фор мал них од но сно 
па ра др жав них струк ту ра мо ћи. 

Чи ни се да фе но мен ка у ди љи зма ни ка да ни је био да ле ко од 
по вр ши не по ли ти ке и по ли тич ког жи во та у Ла тин ској Аме ри ци. 
Не ко ли ци ни ла ти но а ме рич ких пред сед ни ка по шло је за ру ком да 
про ме не уста ве сво јих зе ма ља да би про ду жи ли ман да те у ка би-
не ту. Кар лос Ме нем у Ар ген ти ни, на след ник пе ро ни зма нај ду же 
фор ме ка у ди љи зма на кон ти нен ту, био је та кав при мер, али је то 
био тзв.“ме ки ка у ди љи зам“ ко ји је у осно ви одр жа вао де мо крат ске 
нор ме и де мо крат ска пра ви ла игре.

Ка у ди љи зам има два кључ на аспек та. Пр во, за то што је ви-
ше од све га фор ма по ли тич ке ре пре зен та ци је, ка у ди љи зам мо же 
да има соп стве не ло кал не по себ но сти. Дру го, иако пер со на ли зу је 
по ли ти ку, ка у ди љи зам за ви си ма ње од ка рак те ри сти ка ка у ди ља, а 
ви ше од со ци јал них, по ли тич ких и еко ном ских усло ва зе мље у ко-
јој ка у ди љи зам пу шта ко ре не. Дру га чи је ре че но, иако је ха ри зма 
ка у ди ља ва жна, он је ипак „дру штве на кре а ци ја“ од го ва ра ју ћег со-
ци јал но-по ли тич ког и еко ном ског ам би јен та.

Те две иде је по ма жу да се схва ти вла да ви на Ча ве са и Мо ра-
ле са. По пут ста рих ка у ди љо са, они су кон цен три са ли за сту па ње 
сво јих след бе ни ка код са мих се бе. Док је за сту па ње у де мо крат-
ским зе мља ма за сно ва но на уве ре њу љу ди да мо гу да оства ре бо љу 
бу дућ ност са сво јим иза бра ним ли де ри ма, у зе мља ма као што су 
Ве не цу е ла или Бо ли ви ја да нас, пред ста вља ње је за сно ва но на про-
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стој иден ти фи ка ци ји с ли де ром: „Он је је дан од нас“. На чин на ко ји 
је де фи ни са но „нас“ по ве зу је ка у ди ља са след бе ни ци ма и сим па-
ти зе ри ма, гра де ћи не ком пли ко ва ни и ла ко при хва тљив ко лек тив ни 
иден ти тет, ко ји олак ша ва ко му ни ка ци ју и по ли тич ку мо би ли за ци-
ју, а исто вре ме но под ра зу ме ва и пот чи ња ва ње свих гра ђа на. Мо-
ра лес и Ча вес су увек ис ти ца ли сво је скром но по ре кло да би емо-
ци о нал но апе ло ва ли на оне ко ји има ју за јед нич ке ка рак те ри сти ке 
с њи ма, и да уце њу ју оне ко ји их не ма ју. Та сли ка је оја ча на сва ки 
пут кад се ка у ди љо упу сти у кон фрон та ци ју с не ким ве ли ким и че-
сто не ја сно де фи ни са ним не при ја те љем: Им пе ри ја или Сје ди ње не 
Др жа ве, оли гар хи је, тра ди ци о нал не пар ти је, или тран сна ци о нал не 
кор по ра ци је. Али ка у ди љо си има ју и дру ге ко ри сти од кон флик та: 
до зво ља ва им да оја ча ју је дин ство сво јих на род них ба за и да из-
бег ну упра вљач ку од го вор ност ко ја из и ску је ко ри шће ње по ли тич-
ких овла шће ња. Они кон стру и шу по ли ти ку на та кав на чин да ће 
увек би ти не при ја те ља да их кри ве за сва ки про блем ко ји на ста не. 
Ча вес и Мо ра лес су аку му ли ра ли власт та ко што су раз мон ти ра ли 
крх ку по де лу вла сти у сво јим дру штви ма, а исто вре ме но стал но 
сла бе сво је про тив ни ке. Тра ди ци о нал не пар ти је и ад ми ни стра ци је 
ко је су прет хо ди ле ка у ди љу рас пу ште не су као ко рум пи ра не и ели-
ти стич ке. У та квим ше ма ма, Ча вес је био успе шни ји од Мо ра ле са. 
Пред сед ник Еква до ра Ра фа ел Ко реа де лу је као да и сам же ли да 
кре не у истом прав цу. Успон мо дер них ка у ди љо са од ра жа ва кри зу 
у по ли тич ким пар ти ја ма и акут но за о штра ва ње дру штве не уз не ми-
ре но сти ши ром кон ти нен та. 

Уз на род ну ба зу ко ја зах те ва про ме не, а зна се да про ме не зах-
те ва ју сти ца ње при сту па бо гат ству у др жав ном вла сни штву, раз ви-
је ни су со ци јал ни ста во ви ко ји су при јем чи ви за обе ћа ња ко је да ју 
ка у ди љо си. Што су сла би је ин сти ту ци је зе мље, што је еви дент ни ја 
не јед на кост, и што су кон цен три са ни ји еко ном ски ре сур си, уто ли-
ко ће би ти ве ћа ка у ди љо ва овла шће ња. Кон цен тра ци ја ре сур са је 
ве ро ват но кључ ни фак тор, јер по ве ћа ва дис кре ци о ну власт ма ко 
да их кон тро ли ше и по пу лар на со ци јал на оче ки ва ња ко ја на кра ју 
кра је ва не мо гу да бу ду ис пу ње на, јер ка у ди љо ва власт за ви си од 
одр жа ва ња кон цен тра ци је ре сур са. Ка у ди љи зам ће би ти осла бљен 
са мо ако др жа ва не за др жа ва про фи те већ се они ди рект но де ле с 
гра ђа ни ма на ста би лан и ста лан на чин. Сма ње ње екс трем ног си ро-
ма штва и не јед на ко сти, и кре и ра ње ин сти ту ци ја ко је ужи ва ју по-
ве ре ње мо же се оства ри ти у зе мља ма оча ра ним ка у ди љи змом са мо 
ако ка у ди љо из гу би кон тро лу над бо гат ством ко је од ра жа ва ње го ву 
власт.16) 

16) Ro ber to La ser na, Ka u di ljo si po no vo mar ši ra ju, Da nas, 16.11.2007.
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Вла да ви на ауто ри те та је очи глед но оп ште ме сто по ли тич ке 
сце не др жа ва ла ти но а ме рич ког кон ти нен та и исто риј ска нит ко ја 
по ве зу је ско ро све по ли тич ке си сте ме овог кон ти нен та.17) Ха ри зма 
ла ти но а ме рич ких ауто кра та не рет ко пре ва зи ла зи ин сти ту ци о нал не 
и устав не окви ре по ли ти ке и по ли тич ког про це са. Ана ли зи ра ју ћи 
исто риј ски раз вој др жа ва Ла тин ске Аме ри ке при ме ћу је се да су је-
ди не ин сти ту ци је ко је по се ду ју кон ти ну и тет у про те клих 200 го ди-
на вој ска и ри мо-ка то лич ка хри шћан ска цр ква. Ин те гри тет по ли-
тич ко-на ци о нал них струк ту ра кон ти нен та кроз исто ри ју 19. и 20. 
ве ка нај лак ше је мо гао би ти по стиг нут кроз дик та ту ру ових или 
оли гар хиј ско-ин ду стриј ских струк ту ра оли че них у ауто ри тар ним 
по је дин ци ма. Њи хов ути цај пре ва зи ла зи сфе ру по ли ти ке и они по-
ста ју ико нич ке пред ста ве не за ви сно од то га да ли и ко ју по ли тич ку 
ори јен та ци ју или иде о ло ги ју за сту па ју.18) Сто га се, без ве ће ди ле-
ме, мо же за кљу чи ти да су ауто ри тар ност и пер со на ли зам, кон стан-
те у по ли ти ци др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и да се не тре ба на да ти да 
ће ови фе но ме ни убр зо не ста ти са по ли тич ке сце не овог ре ги о на. 
Ов де се мо же из вр ши ти тен та тив на ем пи риј ска ти по ло ги за ци ја по-
је ди них об ли ка „ауто ри тар ног пер со на ли зма“ на: про-кор по ра тив-
ни на ци о на ли зам (Ге ту лио Вар гас); па лин ге нет ски пер со на ли зам 
(Ху ан Пе рон); про-со ци ја ли стич ки јед но пар ти зам (Фи дел Ка стро); 
оли гар хиј ски нео-фа ши зам (Аугу сто Пи но че); нар ко-клеп то кра ти-
ју (Ма ну ел Но ри је га); се ми-ауто крат ски нео ли бе ра ли зам (Ал бер то 
Фу џи мо ри) и бо ли вар ски нео со ци ја ли зам (Уго Ча вез).

ЗАКЉУЧAК

По чет ком де ве де стих го ди на 20. ве ка, по сле за по че тог про-
це са де мо кра ти за ци је, Ла тин ска Аме ри ка је би ла у оп штој еуфо ри-
ји на прет ка, раз во ја и по зи тив не пер спек ти ве. Све зе мље у ре ги о-
ну, из у зев Ку бе, има ле су сво је де мо крат ски иза бра не пар ла мен те 
ко ји су до би ли ле ги ти ми тет на, ма ње или ви ше, сло бод ним, по-
ште ним и тран спа рент ним из бо ри ма. Чи ни ло се да је за ча ра ни ци-
клус дик та ту ра-де мо кра ти ја-дик та ту ра де фи ни тив но пре ки нут. За 
раз ли ку од Евро пе у ко јој је еко ном ска кри за три де се тих го ди на 
про шлог ве ка су но вра ти ла кон ти нент у фа ши зам, у Ла тин ској Аме-
ри ци еко ном ска кри за осам де се тих го ди на 20. ве ка „на гри за ла“ је 
и де мон ти ра ла вој не дик та ту ре и по сте пе но отва ра ла пут ка де-

17) Hugh M. Ha mill, Dic ta tor ship in Spa nish Ame ri ca, Al fred A. Knopf, New York, 1965, p. 9.

18) Li di ja Kos-Sta ni šić, La tin ska Ame ri ka - po vi jest i po li ti ka, Gol den mar ke ting, Za greb 2009, 
str.23.
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мо кра ти ји. Ме ђу тим, де сет го ди на ка сни је на ста ло је раз о ча ра ње. 
„Ла ти но а ме рич ки ба ро ме тар“ ко ји ме ри и про у ча ва по пу лар ност 
по ли ти ча ра не оста вља ни ка кве сум ње: по ли ти ча ри, пар ти је и по-
сла ни ци за у зи ма ју по след ње ме сто у по ве ре њу гра ђа на. Ова ква 
кли ма је би ла усме ре на про тив по ли тич ких пар ти ја и ја ча ла је тен-
ден ци ја ка по врат ку ли де ра и ус кр сну ћу ста рог ла ти но а ме рич ког 
„ка у ди љи зма“ ко ји на овим про сто ри ма без пре стан ка оп ста је под 
раз ли чи тим ма ска ма, још из вре ме на сти ца ња не за ви сно сти. Ње го-
ва нај по зна ти ја ли ца би ла су вој ни ка у ди љо из 19. ве ка и по пу ли-
стич ки ли дер из 20. ве ка. Да нас се ра ди о пер со на ли за ци ји вла сти, 
од но сно по ја ви тзв. ли де ра-лич но сти као што су Ко реа, Мо ра лес, 
Ор те га, ра ни је Ча вес или Ме нем, ко ји су не по сред но иза бра ни од 
на ро да. Сви они се бе ви де као је ди не пред став ни ке оп штег ин те ре-
са и на тај на чин ни је при хва тљи во ни ка кво по сред ни штво из ме ђу 
њих и на ро да. Ра ди се о са мо стал ним ха ри змат ским и по пу ли стич-
ким ли де ри ма ко ји не при па да ју ин сти ту ци о нал ним пар ти ја ма, већ 
су „из над“ и „из ван“ њих.

У Пе руу су по сто ја ла ве ли ка оче ки ва ња и на да ња од ин сти-
ту ци о на ли за ци је пар тиј ског си сте ма осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, за хва љу ју ћи мо де лу тзв. три пар тит них кон фи гу ра ци ја: Ује-
ди ње на ле ви ца, На род ни ре во лу ци о нар ни аме рич ки са вез Пе руа 
(апри сти) и Удру же на де сни ца (На род на пар ти ја и На род на хри-
шћан ска пар ти ја). Ипак, осам де се тих го ди на „фу џи мо ри зам“ је 
уни штио ове пар ти је и да нас је у Пе руу на сце ни из ра зи та до ми-
на ци ја лич но сти. У Ве не цу е ли, у ко јој је по сто јао је дан од нај у-
спе шни јих при ме ра де мо крат ске кон со ли да ци је ка ко про вла ди-
них пар ти ја, та ко и пар ти ја опо зи ци је, до шло је до ко лап са, или 
у нај ма њу ру ку до ду бо ке уну тра шње фраг мен та ци је пар тиј ског 
си сте ма. По бе дио је „ка у ди љи стич ки“ ли дер Ча вес и уру ше не су 
по сто је ће пар тиј ске струк ту ре. У Еква до ру се, та ко ђе, не ис ти че 
ни јед на на ци о нал на пар ти ја: све су, без из у зет ка, ре ги о нал не пар-
ти је про вин ци јал ног зна ча ја. Не ки ауто ри сма тра ју да се над не бом 
ла ти но а ме рич ке де мо кра ти је ску пља ју там ни обла ци, а да ли то 
зна чи мо гу ћи по вра так ауто ри та ри зма - вре ме ће по ка за ти.19)

Исто риј ски гле да но, Ла тин ска Аме ри ка је ре ги он у чи јој по-
ли ти ци че шће до ми ни ра ју ја ке лич но сти пред сед ни ка не го иде о-
ло ги је и по ли тич ке пар ти је. Да ли је ова спе ци фич ност ре ги о на 
опа сност по де мо кра ти ју или ни је, те шко је ре ћи. По сто је при ме ри 
ауто ри тар них и по пу ли сти ких ре жи ма ко ји су еко ном ски сна жни и 
има ју ви сок сте пен жи вот ног стан дар да, као што су си сте ми др жа-

19) Еduardo Pi sa ro Le on go mes, „Da li se La tin ska Ame ri ka po no vo okre će auto ri ta ri zmu. Po vra-
tak ka u di lja?“, Glas jav no sti, 9. 7. 2002.
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ва у ју го и сточ ној Ази ји. Ипак, тра ди ци о нал но си ро ма шни ре ги он 
Ла тин ске Аме ри ке свој спас мо ра тра жи ти у усва ја њу де мо крат-
ских ин сти ту ци ја и ре ги о нал ној са рад њи. Го то во сви пер со на ли-
стич ки ре жи ми у Ла тин ској Аме ри ци ле же на по сту ла ти ма ко је је 
по ста вио још Си мон Бо ли вар. Мо жда и нај зна чај ни ји од њих је 
ан ти а ме ри ка ни зам. На и ме, ја ча ње САД-а иза зва ло је ре ак ци ју ре-
ги о нал них ка у ди љо са ко ји су се упла ши ли за сво ју власт и до шло 
је до при род не ре ак ци је схва та ња САД-а као за јед нич ког не при-
ја те ља. Ово је усло ви ло ме ђу соб но при бли жа ва ње др жа ва Ла тин-
ске Аме ри ке и ства ра ње још јед ног по сту ла та пер со на ли зо ва них 
по пу ли стич ких ре жи ма, а то је ре ги о на ли зам. На ци о на ли за ци ја и 
ши ро ки про јек ти по бољ ша ња стан дар да су на чин на ко ји по пу ли-
сти по ку ша ва ју да по ве ћа ју по др шку на ро да и ство ре око се бе култ 
лич но сти на род ног во ђе, ка ко би се за др жа ли на вла сти. Иако су 
че сте по зи тив не по сле ди це ова квих ре жи ма, че сто је и сла бље ње 
по ли тич ке сце не, не до ста так де мо крат ских ин сти ту ци ја и по ли-
тич ки мо ни зам. По ли тич ке пар ти је у ве ћи ни зе ма ља не ма ју зна чај-
ну уло гу и слу же са мо као по др шка свом ли де ру.

И по ред бор бе про тив САД-а, њи хов ути цај на овај ре ги он 
је огро ман. Го то во све ла ти но а ме рич ке др жа ве има ју пре сли кан 
Устав и ор га ни за ци ју вла сти САД-а. Ка да се ово ме до да не до ста-
так де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и ин сти ту ци ја де мо кра ти је, 
отва ра ју се вра та ауто ри тар ној вла сти, по го то во у пред сед нич ким 
си сте ми ма где по сто ји ја ка ег зе ку ти ва. Ипак, на прет ком ме ди ја и 
гло ба ли за ци је, кул ту ра Ла тин ске Аме ри ке се по ла ко ме ња и све 
ви ше се при хва та ју ли бе рал не вред но сти, што усло вља ва све ре ђу 
по ја ву по пу ли стич ких ре жи ма. Иако по пу ли зам ни је ну жно ан ти-
де мо крат ски, не мо же се ре ћи ни да је де мо крат ски. Знат но че шћа 
је си ту а ци ја у ко јој све од лу ке до но си је дан чо век, а не на род или 
иза бра но пред став ни штво. 

Иза зо ви са ко ји ма се да нас су о ча ва ју др жа ве ла ти но а ме рич-
ког кон ти нен та на пу ту кон со ли да ци је де мо кра ти је су: из о ста нак 
ши ро ке по др шке про ре форм ским по ли ти ча ри ма; не по сто ја ње де-
мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и то ле ран ци је; кри за ин сти ту ци ја 
пред став нич ке вла сти; по ли тич ки мо ти ви са но на си ље; не по сто ја-
ње ја сно про фи ли са них по ли тич ких пар ти ја и ду бо ка со ци јал но-
еко ном ска по де ље ност. Сви ови па ра ме три су не са мо де мо крат ски 
иза зо ви за по ли тич ке ели те и са ме др жа ве Ла тин ске Аме ри ке, већ 
и раз ло зи ко ји би у ре ла тив но бли ској бу дућ но сти мо гли да бу ду 
ис ко ри шће ни као из го вор за до ла зак на власт ауто ри тар но на стро-
је них по је ди на ца, де ло ва др жав них струк ту ра или ути цај них не-
фор мал них ин те ре сних гру па.
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Zoran Krstic 
PERSONALIZATION OF POWER, POPULISM 

AND CAUDILLISMO IN LATIN AMERICA

Resume
The subject of this paper is the analysis of the phenomenon of 

personalization of power and „caudillismo“ in politics, government and 
democracy in the Latin American countries. The main subject of the re-
search is a study on the personalistic, autocratic and populist paradigm 
that dominates in almost all segments of the Latin American societies. 
The intention of the author is to clarify all relevant factors which lead 
to a large influence of individuals on the overall political landscape in 
these countries and practically to the lack of possibilities for its eradica-
tion.

It should be noted that there is a concept of „caudillismo“ that has 
survived during the post-independence period as a significant legacy of 
the previous era. The Latin American elites wanted their leaders to be 
charismatic and not bound by strong political parties which would fol-
low a specific political programme. Historically, Latin American states 
had built their political systems in the model of pluralist democracies 
and institutionalized their societies mostly by following the example 
of the United States’ predisdential system. However, Latin American 
political systems did not manage to develop or affirm themselves in 
the model of those they tried to replicate, but mostly ended up with 
autocratic regimes. In the system of personalistic government, the rul-
ers have primacy over the „rules of the game“: these rules are not ef-
ficient in regulating political behaviour and therefore the acts of the 
rulers remain unpredictable from the aspect of institutional framework. 
The states are thefore governed by people, not by laws.

Peronism is one of the original models of Latin American popu-
lism that has its left wing and its right wing and represents a peculiar 
form of fascism. Peronism was also one form of „caudillismo“ as a 
system of govrnment without a distinctive political programme or the 
rules for political action. Peronism was based on the proclaimed ideals 
such as resolving the conflict between labor and capital, social justice 
and social peace, with the undistrupted growth of state capitalism.

The term caudillo has a large variety of definitions. However, it 
most commonly describes regimes that utilize charisma and political 
patronage in order to obtain and maintain a hold on power. The loyalty 
of the populace is concentrated on the person of the leader and not on 
an institution. As such, the term need not be limited to describing dic-
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tatorships. It can be used to describe any regime that utilizes person-
alistic tactics. When combined, the different perspectives, along with 
the different situations outlined in the case studies provide a complex 
picture of caudillismo that applies to the entire continent. Caudillos as 
political, racial, military, revolutionary or national leaders had differ-
ent backgrounds and came from different communities, but there is a 
stark similarity in both their goals and ruling mechanisms. They owed 
their ascent into power to their capabilities to unite large segments of 
population in particilar historical moments and assume absolute power 
with their support.

Ideological debates in Latin America can sometimes obfuscate 
enduring styles of governing characterized by personalism and its hand-
maiden, populism. In almost all political systems there are charismatic 
personalities. When these personalities become all-important and over-
shadow institutions, however, the polity is altered, inevitably becoming 
oligarchic. In Latin America, this phenomenon, long-recognized as a 
“fact of life,” is known as personalismo (personalism). Personalism is 
not a regime type but a form of political behavior that can seemingly 
infect - or even overwhelm - a wide range of regime types. Personalism 
is most commonly associated with authoritarian regimes; understand-
ably, it seems most compatible with dictatorship.

Taking all of this factors into account, there are two basic vari-
ants of autocratic leaders in the political systems of Latin American 
countries: a „civilised“ and a „barbarian“ variant of caudillismo. Unlike 
the latter, the former does not always use open brutality of the state ap-
paratus for the achievement of its goals, but uses a high level of social 
inequality in combination with populism and a paternalistic stance to-
wards the society and the reform process.

The political scene in Latin America has undergone striking 
changes in the past ten years. Frustration with poverty, corruption, and 
citizen insecurity is widespread; so too is political and ideological fer-
ment. The personalization and concentration of political power in one 
person avoids the traditional institutionalized ways of doing politics, 
often with support by the popular masses.

In this paper I have come to the conclusion that the phenomenon 
personalism and caudillismo still very alive and omnipresent factor on 
the political scene in Latin America at the beginning 21st century. These 
“political triad” - personalism, caudillismo and populism (PCP) - co-
existing today as a three crucial determinants or caryatid pillars of po-
litical system and state in Latin America. Besides of that, phenomenons 
PCP exist parallel with political institutions but often above, through or 
against them. Parties and party systems are only instrument of manipu-
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lation in the hands of president or caudillo. The patron-clientelistic rela-
tions and meshs are cornerstones for an authoritarian rule and handling 
to political processes of caudillos.

The challenges that Latin American countries face today on their 
road towards consolidation of democracy are the following: the lack 
of a wide support for reformist politicians; lack of a democratic politi-
cal culture and tolerance; the crisis of the instutions of representational 
government; politically-motivated violence; lack of clearly ideologi-
cally profiled political parties and a deep socio-economic cleveage. All 
these parameters are arguments that could be all used as a pretext for 
the emergence of authoritarian individuals, segments of state structures 
or influential interest groups.
Key words: personalism, populism, caudellismo, paternalism, authoritarian-

ism, power, postautoritarian democracy

* Овај рад је примљен 17. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ИСКУШЕЊА МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Са же так
Про ме не ко је се до га ђа ју у ме диј ским си сте ми ма пост со ци-

ја ли стич ких зе ма ља део су укуп не тран зи ци је ко ја је за хва ти ла ове 
зе мље. Ра ди се о про це су при ла го ђа ва ња и при хва та ња прин ци па 
и стан дар да ко ји су на ста ли у зе мља ма ко је се сма тра ју де мо крат-
ским, а на под руч ју Евро пе о ре гу ла тор ном окви ру кон сти ту и са-
ном у ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је. 

Пред мет ана ли зе овог ра да су про бле ми ко ји у про це су про-
ме на мо гу да угро зе пут ка де мо кра ти за ци ји јав не сфе ре и дру штва 
у це ли ни. По ја ве као што су: ко мер ци ја ли за ци ја, кон зу ме ри зам, 
кон цен тра ци ја вла сни штва, фраг мен та ци ја пу бли ке и дру ге, мо гу 
ме диј ску тран зи ци ју да до ве ду до ре зул та та су прот них про кла мо-
ва ним. Циљ ра да је да осве тља ва њем по је ди них при ме ра ис ку ства 
зе ма ља у тран зи ци ји и осла ња њем на уте ме ље ну те о риј ску ли те ра-
ту ру на зна чи мо гу ће прав це ко јим по ме ну те зам ке мо гу да бу ду из-
бег ну те. Упо тре бом де скрип тив не и ком па ра тив не на уч не ме то де и 
те о риј ском ана ли зом, рад на сто ји да син те ти ше струч но ста но ви-
ште ко је мо же има ти не са мо те о риј ску већ и дру штве ну вред ност. 
Су шти ну тог ста но ви шта од ре ђу је за ла га ње за ре гу ла тор ном и ко-
ре гу ла тор ном ин тер вен ци јом ко ја би у де мо крат ском ду ху обез бе-
ди ла тра ја ње ме ди ја ко ји де лу ју у јав ном ин те ре су. 
Кључ не ре чи:  ме ди ји, тран зи ци ја, тр жи ште, ко мер ци ја ли за ци ја, кон зу-

ме ри зам, кон цен тра ци ја, фраг мен та ци ја, ре гу ла ци ја, јав ни 
ин те рес 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНАМА И 
МОГУЋЕ ОПАСНОСТИ

Тран зи ци ја као пре ла зак из јед ног об ли ка у дру ги, оп шти је 
по јам за скуп про ме на ко је су се до го ди ле или се још до га ђа ју у не-
ка да шњим со ци ја ли стич ким зе мља ма. Не ми нов но, те про ме не об-
у хва та ју и јав ну сфе ру, од но сно сфе ру ме ди ја, као њен струк тур ни 
основ, ин те гри шу ћи, ма ње, ви ше, у по је ди нач не ме диј ске си сте ме, 
пра ви ла и стан дар де ко ји су на ста ли у ис ку ству зе ма ља пар ти ци-
па тив не де мо кра ти је и тр жи шне при вре де. Европ ски кон ти нент је 
под руч је нај ин тен зив ни је ме ђу на род не из град ње је дин стве не ме-
диј ске по ли ти ке, што је про цес ко ји је за по чет убр зо по сле Дру гог 
свет ског ра та, пре све га Европ ском кон вен ци јом о људ ским пра ви-
ма из 1950. го ди не, од но сно ње ним чла ном 10. Тај про цес по стао 
је по себ но ди на ми чан по сле па да Бер лин ског зи да, у по след њој 
де це ни ји про шлог, и пр вој де це ни ји овог ве ка. Ова чи ње ни ца је 
зна чај на јер нај ве ћи број тран зи ци о них зе ма ља при па да ју Евро пи, 
део су ње них ин те гра ци ја или по ка зу ју ин сти ту ци о нал ну на ме ру 
да то по ста ну. Чи ње ни ца да нај ве ћи број до ку ме на та, ко ји се од но-
се на сфе ру ме ди ја, Евро па усва ја по сле уру ша ва ња со ци ја ли зма, 
све до чи да су пра ви ла и стан дар ди ви ше на ме ње ни тран зи ци о ним 
зе мља ма иако је, у Евро пи, би ло ре ак ци ја на из ве сне не га тив не по-
ја ве и у ме диј ским си сте ми ма Ита ли је, Грч ке и дру гих зе ма ља ко је 
ни су при па да ле све ту со ци ја ли зма.

Ка да се ана ли зи ра ју нај ва жни ји до ку мен ти европ ског ре гу-
ла тор ног окви ра, мо же се за кљу чи ти да европ ску ме диј ску по ли ти-
ку пре све га де тер ми ни шу сле де ћи еле мен ти: „дис тан ци ра ње це-
ло куп ног ме диј ског си сте ма од ути ца ја вла сти, по ли ти ке и оста лих 
цен та ра мо ћи, од но сно уре ђи вач ка не за ви сност; уво ђе ње ду ал ног 
мо де ла вла сни штва; ус по ста вља ње ме диј ског тр жи шта; сло бод но 
осни ва ње штам па них ме ди ја без ика квих до зво ла; уста но вља ва-
ње не за ви сног ре гу ла тор ног те ла за област ра ди о ди фу зи је; осни-
ва ње ра дио и те ле ви зиј ских ста ни ца уз за ко ном про пи са на пра-
ви ла; тран сфор ма ци ја др жав не ра дио те ле ви зи је у јав ни сер вис; 
вла снич ка тран сфор ма ци ја (при ва ти за ци ја) не ка да шњих ме ди ја 
у др жав ној сво ји ни“1). Иако се у пр ви план ста вља ауто но ми ја и 
не за ви сност ме ди ја, а ти ме, као и мно гим кон крет ним од ред ба ма 
ра зних до ку ме на та, же ли да на гла си да се сфе ра ме ди ја по сма тра 
као ва жно по при ште оства ри ва ња кор пу са људ ских пра ва, пре све-
га пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња и сло бо дан про ток ин фор ма ци ја, 
ипак је ја сно да је тр жи ште је дан од кључ них пој мо ва. По след-

1) Ра де Ве ља нов ски, МедијскисистемСрбије, Чи го ја, Бе о град, стр. 45.
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њих два де се так го ди на је пе ри од у ко ме се иде је Евро пе и Аме-
ри ке пре ли ва ју са кон ти нен та на кон ти нент, а по не кад су пот пу но 
опреч не. Евро па се тру ди да по је ди ним огра ни че њи ма и фор си-
ра њем европ ских про из во да у ме ђу др жав ној кул ту р ној раз ме ни, 
па ри ра аме рич кој ме диј ској ин ду стри ји, што по ка зу је опре де ље ње 
„да др жа ве чла ни це мо ра ју да оси гу ра ју, та мо где је то мо гу ће и на 
од го ва ра ју ћи на чин, да елек трон ски ме ди ји за др же нај ма ње 10% 
од њи хо вог вре ме на еми то ва ња... или нај ма ње 10% њи хо вог про-
грам ског бу џе та, за европ ске ра до ве ко је су ство ри ле про дук циј ске 
ку ће ко је су не за ви сне од елек трон ских ме ди ја“2). Са дру ге стра не 
ви дљив је из ве стан нео ли бе рал ни ути цај Аме ри ке на европ ске зе-
мље, ко ји пре на гла ша ва уло гу тр жи шта.

Та ко су и у Евро пи два основ на ци ља ме диј ске по ли ти ке, 
ства ра ње је дин стве не јав не сфе ре и је дин стве ног ме диј ског тр жи-
шта. Ме ђу тим, иако су ти ци ље ви рав но прав но ис так ну ти у окви ру 
за јед нич ког при сту па, они се не рав но мер но оства ру ју. Је дин стве на 
јав на сфе ра има ве ли ки број пре пре ка ме ђу ко ји ма су раз ли ке у 
кул тур но-исто риј ском раз во ју, је зич ке ба ри је ре, по је ди нач ни су ве-
ре ни те ти. Дру ги циљ, је дин стве но ме диј ско тр жи ште, ме ђу тим, све 
ви ше по ста је део за јед нич ког европ ског иден ти те та, ко ји се про мо-
ви ше, али и усло вља ва. „По сто је ор га ни за ци је ши ром Евро пе ко је 
по чи њу да де лу ју у прав цу ује ди ња ва ња тр жи шта: Европ ска аудио-
ви зу ел на оп сер ва то ри ја, Еуро стат, ра зни ме диј ски ин сти ту ти као 
што је Ин сти тут за европ ске ме ди је, па и ака дем ске ис тра жи вач ке 
гру пе као што је Европ ско удру же ње за ис тра жи ва ње и обра зо ва ње 
у обла сти ко му ни ка ци ја (EC REA)“3).

У та квом гло бал ном трен ду ко ји се, осим у САД, ја вља и 
у Евро пи, све ви ше се ак ту е ли зи ра ју не ка пи та ња ко ја су још без 
од го во ра. „Ме ди ји, као по сред ни ци у про це су ма сов ног ко му ни-
ци ра ња, одав но су по ста ли и при вред не ор га ни за ци је и тај њи хов 
кор по ра тив ни ка рак тер све ви ше ја ча. Исто вре ме но, ме ди ји су, као 
струк тур ни еле мен ти јав не сфе ре и као ин сти ту ци о нал ни оквир за 
про мо ци ју ми шље ња, ста во ва – иде ја, по при ште по ли тич ких ути-
ца ја, че сто спрег ну тих са ин те ре си ма ка пи та ла. У та квим окол но-
сти ма јав ни ин те рес и од го вор ност пре ма ње му по ста ју све ви ше 
за ма гље ни, а основ на уло га ме ди ја че сто ис кри вље на до те ме ре да 

2) Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел ним ме диј ским сер ви си ма, Европ ски пар ла мент и Са вет, од 
3. 10. 1989, ре ви ди ра на 30. 07. 1997. и 18. 12. 2007, Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, 2008.

3) Ric hard Ro o ke, EuropeanMediaintheDigitalAge, Pe ar son Long man, Lon don, 2009, p. 63 
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зах те ва ре де фи ни ци ју“4). Јед но од ва жни јих пи та ња ко је се по ста-
вља је: да ли су ме ди ји пре све га сред ства ма сов ног ко му ни ци ра ња 
или су пре вас ход но би знис ор га ни за ци је са про фи том као основ-
ним мо ти вом? 

Те о ре ти ча ри ме ди ја се не јед на ко од но се пре ма овом про бле-
му, по себ но пре ма пи та њу ко мер ци ја ли за ци је, као фе но ме ну ко ји 
на сто ји да оправ да кор по ра тив ни дух са вре ме них ме ди ја као ен-
ти те та еко но ми је, за не ма ру ју ћи њи хо ву ко му ни ка циј ску и кул тур-
ну уло гу. Ова ква нео ли бе рал на схва та ња, на уда ру су ипак и та мо 
где су на ста ла, у са мој Аме ри ци. Је дан од нај гла сни јих кри ти ча ра 
нео ли бе рал ног по и ма ња ме ди ја, Ро берт Мек Че сни (Ro bert McChe-
sney) твр ди: „Кор по ра циј ска до ми на ци ја и хи пер ко мер ци ја ли за ци-
ја аме рич ког ме диј ског си сте ма за о дје ну та је у не ке ми то ве и по-
лу и сти не, по пут пре доџ бе да тр жи ште 'да је љу ди ма оно што они 
же ле' и ста ва да ће нас тех но ло ги ја осло бо ди ти. Мо жда нај сна жни-
ји но ви мит у САД да нас је сте тај да Пр ви аманд ман на Устав САД 
до зво ља ва кор по ра циј ску кон тро лу и хи пер ко мер ци ја ли за ци ју ме-
ди ја и ко му ни ка ци ја. Овај мит је, ви ше не го би ло ко ји дру ги, ство-
рен ка ко би се спре чи ла сва ка мо гућ ност ар гу мен ти ра не по ли тич ке 
де ба те о при ро ди аме рич ког ме диј ског си сте ма“5). Ово упо зо ре ње 
сва ка ко тре ба узе ти ве о ма озбиљ но, јер ако се ова ко не што де ша ва 
у Аме ри ци у ко јој је еко но ми ја на ви со ком ни воу и у ко јој су ме ди ји 
бо га ти, шта он да пре о ста је дру гим зе мља ма, по себ но оним у тран-
зи ци ји, где су тр жи шта сла ба, ме ди ји си ро ма шни и та ко још под-
ло жни ји зло у по тре би. Мек Че сни под се ћа и на упо зо ре ња дру гих 
те о ре ти ча ра ко ји су се су прот ста вља ли пре на гла ша ва њу тр жи шта 
још пре мно го го ди на, а као при мер на во ди Но а ма Чом ског (No am 
Chomsky). „Го ди не 1990, сви ови из дан ци по ли тич ког ра да Чом-
ског - од ан ти им пе ри а ли зма и кри тич ке ме диј ске ана ли зе до спи са 
о де мо кра ти ји и рад нич ком по кре ту, за јед но су кул ми ни ра ли у ра-
ду као што је 'Про фит из над љу ди', о де мо кра ти ји и нео ли бе рал ној 
прет њи“6). Опа сност ко мер ци ја ли за ци је ме ди ја и пре на гла ша ва ња 
тр жи шта де тек то ва на је, да кле, и на са мом род ном тлу нео ли бе-
ра ли зма. Што се Евро пе ти че у Европ ској ди рек ти ви о аудио-ви-
зу ел ним ме диј ским сер ви си ма се, до ду ше, на гла ша ва ва жност да 

4) Ра де Ве ља нов ски, „Ме ди ји из ме ђу би зни са, по ли ти ке и од го вор но сти пре ма јав но сти“, 
Годишњак, ФПН, Бе о град, бр. 6/2011, стр. 405/406.

5) Ro bert W. McChe sney, Bogatimediji,siromašnademokratija, Ša hin pa šić, Sa ra je vo, 2008, str. 
305

6) Ro bert W. McChe sney, ThePoliticaleconomyofMedia, Monthley Re vi ew Press, New York, 
2008, p. 287.
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„кон ку рен ци ја на за јед нич ком тр жи шту не тре ба да бу де не здра ва“, 
што је бла ги от клон од до ми нант них ста во ва у Аме ри ци.

Пре на гла ша ва ње тр жи шта, ко је по ста је све ви ше је дан од 
зах те ва ме диј ске тран зи ци је, до во ди до ко мер ци ја ли за ци је ко ја у 
су шти ни зна чи про грам ску и са др жин ску ре дук ци ју ме ди ја на оне 
те ме и про грам ске про фи ле ко ји зна че по ди ла же ње ни ским зах-
те ви ма пу бли ке, до ми на ци ју ис пра зно сти, за ба ве и ри а ли ти фор-
ма та, из бе га ва ње озбиљ них дру штве них те ма и уче шћа пу бли ке у 
јав ној де ба ти о њи ма. Џон Кин (John Ke a ne) при ме ћу је: „ко мер ци-
јал ни ме ди ји су жа ва ју обим оно га што се јав но мо же ре ћи. Број 
пред у зе ћа ко ја кон тро ли шу (или сна жно ути чу на) про из вод њу 
и ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја и кул ту ре стал но се сма њу је, а ове 
не јед на ко сти, ко је је ство ри ло тр жи ште, са сво је стра не ја ча ју ду-
бо ко уко ре ње не со ци јал не не јед на ко сти ко је ће бу ду ће тр жи шно 
мо ти ви са не тех но ло шке про ме не у обла сти ко му ни ка ци ја још ви-
ше про ду би ти“7). Уло га тр жи шта и ко мер ци ја ли за ци ја у спре зи са 
но вим тех но ло ги ја ма, ко је у ме диј ској сфе ри из ра зи то под сти чу 
би знис ефе кат, до во де до кон зу ме ри зма. То је по јам ко ји ви ше не 
озна ча ва не се лек тив но ку по ва ње ра зних про из во да из пр ве фа зе 
по тро шач ког дру штва, већ је из раз ко ји озна ча ва ме диј ско по сре до-
ва ње, по го то во on-line ме ди ја, у под сти ца њу гра ђа на на по тро шњу. 
„Кри ти ча ри кон зу ме ри зма, по пут Ли сте ра, сма тра ју да је Ин тер нет 
у ве ли кој ме ри до при нео 'ти ра ни ји' сна га ко је ства ра ју ве штач ке 
по тре бе гра ђа на, ко ји се пре тва ра ју у кон зу мен те... То зна чи да је 
сај бер-про стор по стао ме сто 'нео д го вор ног кон зу ме ри зма'“8).

По ме ну ти про бле ми ни су је ди ни ко ји сто је на пу ту ме диј-
ске тран зи ци је не ка да шњих зе ма ља со ци ја ли зма. Ду ал ни мо дел 
вла сни штва под ра зу ме ва да су са мо јав ни ме диј ски сер ви си у др-
жав ном вла сни штву, а оста ли при ват ни. При ват но вла сни штво не 
мо ра да зна чи да је ме диј ко мер ци ја лан и да му је про фит основ-
ни мо тив и при мер бри тан ске мре же ITV то до ка зу је. Али та кви 
при ме ри су рет ки. При ват но вла сни штво је че сто не у хва тљи во, 
не тран спа рент но и са мим тим опа сност по де мо кра ти ју и укуп ну 
тран зи ци ју. Ка да се не зна ко су вла сни ци, не мо же да се утвр ди 
да ли има пре ко мер ног об је ди ње ног вла сни штва, од но сно ме диј-
ске кон цен тра ци је. Та ко, сма њи ва ње мо но по ла др жа ве у ме диј ској 
сфе ри, у пе ри о ду тран зи ци је, мо же да до ве де до мо но по ла при ват-
них вла сни ка, ко ји ни је ни шта ма ње опа сан, јер мо же дра стич но 
да угро зи ме диј ски плу ра ли зам. Ме диј ска кон цен тра ци ја је нај про-

7) Џон Кин, Цивилнодруштво, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 198.

8) Дра ган Шта вља нин, Балканизација Интернета и смрт новинара, Чи го ја, Бе о град, 
2013, стр. 81.



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.235-250.

240

бле ма тич ни ја ка да је вла сни штво уна кр сно, што зна чи да исти вла-
сни ци по се ду ју штам па не ме ди је и ра дио и те ле ви зиј ске ста ни це. 
„Уна кр сно вла сни штво над ме ди ји ма је об лик вла сни штва ко јем се 
за кон ска ре гу ла ти ва за ра дио-те ле ви зи је нај че шће су прот ста вља. 
Ти ме се фир ма ма ефи ка сно оне мо гу ћа ва да кон тро ли шу при ступ 
ин фор ма ци ја ма пре ко ве ћег бро ја раз ли чи тих ка на ла“9). Ова Ло ри-
ме ро ва (Lo ri mer) кон ста та ци ја је тач на, али зах те ва до пу ну: до ћи 
до крај њег вла сни ка над ме ди јем те шко је и у раз ви је ни јим зе мља-
ма, а у тран зи ци о ним, по го то во. 

Ка да тр жи ште, ко мер ци ја ли за ци ја, ин те ре си при ват них вла-
сни ка, об је ди не сво је ути ца је, он да сфе ра ме ди ја гу би сво ју моћ 
као по ље пер ма нент не јав не де ба те о ва жним дру штве ним пи та њи-
ма. Бор ба за пу бли ку, „про да ва ње пу бли ке огла ши ва чи ма“, ка ко је 
то ме диј ска те о ри ја одав но де фи ни са ла, до во ди до под ва ја ња гра-
ђа на, њи хо вог ре гру то ва ња у уске циљ не гру пе пре ма спе ци фич-
ним, че сто са свим ба нал ним ин те ре со ва њи ма, до во ди до фраг мен-
та ци је пу бли ке. „Фраг мен ти зо ва не пу бли ке пред ста вља ју основ ни 
иза зов за од но се са јав но шћу у Евро пи10)“, ре кли би ис тра жи ва чи 
ма сов ног ко му ни ци ра ња Цер фас (Zer fass), Ван Ру лер (Van Ru ler), 
Ро го жи на ру (Ro go ji na ru), Вер чић и Хам фре форс (Ham fre fors). Они 
по твр ђу ју за кључ ке о нео ства ри ва њу европ ског ци ља, је дин стве-
не сфе ре ко му ни ци ра ња: „Стра те ги је јед но гла сја и уни фи ко ва-
них по ру ка те шко је ре а ли зо ва ти јер не на ста је је дин стве на јав-
на сфе ра“11). И по што је то та ко и у оста лим де ло ви ма све та, па 
и у Евро пи, ку му ла тив но де ло ва ње тр жи шта, ко мер ци ја ли за ци је 
и кон зу ме ри зма, ме то да ма огла ша ва ња и про мо тив ним стра те ги-
ја ма усит ња ва пу бли ку на ме ћу ћи јој, уз еко ном ске по ру ке, и спе-
ци фич не са др жа је „ко је пу бли ка во ли“. „Из раз де ље ње пу бли ке 
озна ча ва по ку шај про из во ђа ча и ди стри бу те ра са др жа ја да ра зним 
вр ста ма љу ди до ста ве по ру ке ко је су спе ци јал но скро је не за њих... 
Ме ђу тим, све се ви ше до га ђа да фир ме ко је се ба ве про из вод њом, 
ди стри бу ци јом и из ла га њем ме диј ских по ру ка те же да обез бе де 
ре ла тив но ма ли ауди то ри јум и да им се тај труд фи нан сиј ски ис-
пла ти“12). На сег мен ти ра не дру штве не гру пе, ко је на тај на чин гу бе 
мо гућ ност ме ђу соб ног ко му ни ци ра, лак ше је обез бе ди ти и све дру-

9) Ро ланд Ло ри мер, Масовнекомуникације, Клио, Бе о град, 1998, стр. 123.

10) Ан згар Цер фас и оста ли, „Мо ни то ринг ко му ни ци ра ња у Евро пи 2007: Трен до ви у упра-
вља њу ко му ни ци ра њем и од но си ма с јав но шћу“, ЦМчасописзауправљањекомуници-
рањем, ФПН/Про то кол, Бе о град/Но ви Сад, бр. 5/2007, стр. 52

11) Исто

12) Џо зеф Тју роу, Медијиданас, Клио, Бе о град, 2012, стр. 271
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ге ути ца је ра зних цен та ра мо ћи, а та ко де фи ни тив но сла би јав на 
сфе ра као сфе ра свих гра ђа на. 

ИЗАЗОВИ И ИСКУСТВА ПРОМЕНА

Пут ко ји су већ пре шле бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, по ка зу-
је да сва ис ку ше ња ме диј ске тран зи ци је ни су на нај бо љи на чин де-
тек то ва на или да се у од ре ђе ним слу ча је ви ма ни је имао аде ква тан 
од го вор. Је дан од нај ве ћих ауто ри те та ме ђу европ ским ме диј ским 
екс пер ти ма Ка рол Ја ку бо вич (Ka rol Ja ku bo wicz), го во ри о по тре-
би за при ме ном де мо крат ских стан дар да у зе мља ма у тран зи ци-
ји, ис ти чу ћи исти ну и су зби ја ње ма ни пу ла ци је као ва жне зах те ве. 
„По сле па да ко му ни зма, не по сто ји ни јед на европ ска зе мља ко ја 
ни је про гла си ла же љу да при ме ни пра ве де мо крат ске стан дар де... 
Исти на у ме ди ји ма и крај по ли тич ке ма ни пу ла ци је ме ди ја су увек 
ви со ко на днев ном ре ду. Цен трал ни и ис точ ни Евро пља ни те шко 
да ће би ти за до вољ ни да је де мо кра ти ја до шла у њи хо ве зе мље пре 
не го што су по стиг ну та оба ци ља“13).

Основ ни при ступ тран зи ци ји: хар мо ни за ци ја са европ ским 
стан дар ди ма и ис ку ством, че сто је пре не бре га вао раз ли чи те усло-
ве, до стиг ну те сте пе не раз во ја, на ви ке и ко му ни ка ци о не по тре бе 
гра ђа на по је ди них зе ма ља. У ве ћи ни ових др жа ва, ме диј ско тр жи-
ште је ли бе ра ли зо ва но на на чин да је нај ве ћи број ме ди ја ку пљен 
од стра не ино стра них ме диј ских кор по ра ци ја, ко ји ма пот пу но не-
у јед на че не од ред бе о ме диј ској кон цен тра ци ји, чак и у раз ви је ним 
европ ским зе мља ма, ни су ни ка ква пре пре ка. Та ко је, уме сто ме диј-
ског плу ра ли зма, европ ско тр жи ште мно го ви ше до не ло ме диј ску 
стан дар ди за ци ју, од но сно мно го то га истог. На ову по ја ву ука зу-
је Сан дра Ба шић Хр ва тин, освр ћу ћи се на те о ре ти ча ра Де мер са 
(De mers): „'Па ра докс ка пи та ли зма', ка ко ка же Де мерс, је у то ме, да 
ин тен зив на гло бал на кон ку рен ци ја има у ду жем вре мен ском раз-
до бљу за по сље ди цу, не ви ше, не го ма ње кон ку рен ци је. Мо же мо 
ре ћи да ви ше кон ку рен ци је у ме ди ји ма за пра во зна чи ма ње пред у-
зе ћа ко ја по ста ју све ве ћа“14)

„Ма ђар ска је од мах по сле про ме на отво ри ла свој ме диј ски 
си стем пре ма за пад ном све ту. У њој је про ра ди ло ме диј ско тр жи-
ште са пот пу но ли бе рал ним од но сом пре ма ме диј ском вла сни штву. 

13) Ka rol Ja ku bo vicz, MediarevolutionunEurope:aheadofthecurve, Co un cil of Euro pe, Stras-
bo urg, 2011, p. 387

14) Сан дра Ба шић Хр ва тин, „Има ти ви ше... и још ви ше“, Медијскакултура, Ци вил ни фо-
рум, Ник шић, 2013, стр. 16 
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То је тре ба ло да бу де до каз до след но сти у ме диј ској тран зи ци ји, 
али до не ло је не пред ви ди ве те шко ће са ко ји ма су се сре ли и по-
ли ти ка и гра ђа ни. Стра не ме диј ске ку ће и кор по ра ци је от ку пи ле 
су све ли сто ве у Ма ђар ској и ме диј ска пу бли ка се уско ро на шла 
пред ли сто ви ма ко је је те шко пре по зна ва ла, на ко је ни је на ви кла, 
ко ји ни су раз у ме ва ли ње не на ви ке“15). У овој зе мљи је, у про це су 
при ла го ђа ва ња но вим тех но ло шким зах те ви ма, до шло и до об је ди-
ња ва ња еми си о не тех ни ке за ра ди о ди фу зи ју. Но во о сно ва но пред-
у зе ће за пру жа ње еми си о них услу га за тим је про да то стран ци ма, а 
они су, као мо но по ли сти, од ре ди ли та кве це не еми то ва ња од ко јих 
јав ни сер вис го ди на ма ни је ус пео да се опо ра ви. 

Слич но се, са ма лом за др шком, до го ди ло и у Бо сни и Хер-
це го ви ни. „По сљед њих го ди на по ја вио се ин те рес стра них ула га ча 
за бо сан ско хер це го вач ке ме ди је. Не ке ме ди је ку пи ле су стра не ме-
диј ске ку ће (као ОБН на при мјер) док су се на БХ тр жи шту по ја ви-
ле и по дру жни це стра них ме ди ја (Пинк БиХ, Ал Џа зи ра Бал канс, 
Ана до ли ја итд.) а по сто је и на зна ке да љих ула га ња или от ку пљи-
ва ња до ма ћих ме ди ја“16). Ко од вла сни ка ко ји су већ при сут ни у 
овој зе мљи или ко ји на ја вљу ју ула га ња већ има не до зво ље ну кон-
цен тра ци ју вла сни штва или ће је уско ро има ти, то, као и у ве ћи ни 
тран зи цо них зе ма ља, ни је мо гу ће утвр ди ти.

Ма ке дон ски при мер је још илу стра тив ни ји јер све до чи о гло-
бал ном ши ре њу не мач ке ком па ни је WAZ, по себ но кроз зе мље у 
тран зи ци ји ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. „У 2003. го ди ни не мач ки кон-
церн WAZ је от ку пио но ви не Дневник,Вести Утринскивесник, а 
ка сни је и не дељ ник Teamodernaи не дељ ник Глобус. Та ко је WAZ, 
у окви ру ком па ни је МПМ, до био до ми нант ност на тр жи шту са ка-
па ци те том за ди стри бу тив не и штам пар ске де лат но сти“17). Ако се 
узме у об зир чи ње ни ца на ко ју ука зу је До нев: „При је осам го ди-
на, све у куп на цир ку ла ци ја свих днев них но ви на до сти гла је број 
од око 150.000 при ме ра ка, док у овом тре нут ку иста се кре ће око 
60.000 при ме ра ка“18), по ста је ја сно ко ли ко ве ли ки ути цај мо же да 
има мо но пол ски по ло жај не ке ме диј ске кор по ра ци је на та ко ма лом 
ме диј ском тр жи шту. Ту про сто ра за ме диј ски и гра ђан ски плу ра-

15) Ра де Ве ља нов ски, „Ко му ни ка ци ја кроз гво зде ну за ве су или тра чак кроз ру ше ви не, у 
збор ни ку: Консолидација демократије 20 година након пада Берлинског зида, ФПН, 
Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2009, стр. 61

16) Ве да да Ба ра ко вић, „Ре-ре гу ла ци ја у Бих: у функ ци ји при ват них или јав них ме ди ја“,Ме-
дијскакултура, Ци вил ни фо рум, Ник шић, 2013, стр. 85

17) Де јан До нев, „Ана ли за ме диј ске кон цен тра ци је и сце не у ре пу бли ци Ма ке до ни ји“, Ме-
дијскакултура, Ци вил ни фо рум, Ник шић, 2013, стр. 67 

18) Исто
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ли зам, од но сно, за ствар но де мо крат ску раз ме ну ин фор ма ци ја, има 
ве о ма ма ло.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ни Хр ват ска ни је иму на на об ли ке 
ме диј ске кон цен тра ци је и по сто ја ње мо но по ла, уз уоби ча је но не-
тран спа рент но вла сни штво. „Јав ни при ступ ин фор ма ци ја ма о вла-
сни штву ти ска них ме ди ја ни је мо гућ, а за ве ћи ну елек тро нич ких 
на клад ни ка ни је тран спа рен тан. Уна точ то ме, до шло се до по да та-
ка о по сто ја њу ме диј ске кон цен тра ци је на за дар ској ме диј ској сце-
ни. Ме диј ска кон цен тра ци ја за би ље же на је код ме диј ске ку ће Вокс 
под чи јим окри љем је Вокс те ле ви зи ја, днев ни лист Вокс Глас За-
дра, тјед ник За дар ски ре ги о нал, Вокс пор тал и ел ктро нич ка ина чи-
ца Вокс ТВ“19). Ло кал на или ре ги о нал на кон цен тра ци ја ме диј ског 
вла сни штва у по је ди ним др жа ва ма, по го то во оним са хе те ро ге ним 
ет нич ким са ста вом, што је слу чај са прет ход ним при ме ром, мо же 
по себ но да бу де про бле ма тич на. 

За раз ли ку од ве ћи не зе ма ља у тран зи ци ји, Ру си ја, ни је има-
ла ис ку ство да јој ме ди је од мах по сле по ли тич ких про ме на ку пе 
стра ни фи нан си је ри. Пад Бер лин ског зи да до го дио се у тре нут-
ку ка да су зах те ви за про ме на ма у бив шем Со вјет ском са ве зу већ 
ства ра ли ве ли ку по ли тич ку на пе тост, у ко јој је би ло и зах те ва за 
из ме ном ме диј ског ам би јен та. „Већ иду ће го ди не Ми ха ил Гор ба-
чов пред ла же но ви за кон о штам пи ко ји омо гу ћа ва осни ва ње но ви-
на без са гла сно ти вла сти“20). Овај за кон омо гу ћио је по ја ву но вих 
ме ди ја док су ста ри, тра ди ци о на ол ни гу би ли на сна зи. То је био 
пе ри од у ко ме је не ка да нај у ти цај ни ја „Прав да“ са је да на ест ми-
ли о на па ла на ми ли он при ме ра ка, а „Из ве сти ја“ са се дам на три 
ми ли о на. Вла сни ци за те че них и но вих ме ди ја ни су би ли стран ци, 
већ углав ном до ма ћи фи нан сиј ски оли гар си, али се, са ста но ви шта 
кон цен тра ци је, до го ди ло исто. 

Кон зу ме ри зам је у ве ћи ни ових др жа ва при су тан на пот пу-
но па ра док са лан на чин. Сла бог тр жи шта и са ве ли ким раз вој ним 
и при вред ним те шко ћа ма, тран зи ци о не зе мље, по го то во оне са 
ни жим стан дар дом гра ђа на, по зна те су по пре ду гим вре мен ским 
ин тер ва ли ма ко је ма сов на пу бли ка про во ди ис пред ма лог екра на, 
што се мо же об ја сни ти не за по сле но шћу, по тра гом за јеф ти ном за-
ба вом и дру гим раз ло зи ма. То ства ра ста ти стич ки ви со ке реј тин ге 
по је ди них про гра ма, на шта ин те ре сно ре а гу ју огла ши ва чи. Та ко 
се до га ђа да мар ке тин шке и адвер тај зинг аген ци је по ста ју бо га-

19) Јо сип Че ри на, „Ме диј ска кон цен тра ци ја у Хр ват ској на при мје ру за дар ске ме диј ске сце-
не“, Медијскидијалози, Елит, Под го ри ца, 2011, стр. 236

20) Ђо ва ни Го ци ни, Историјановинарства, Клио, Бе о град, стр. 402
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те и у усло ви ма ма лог оби ма ре клам ног тр жи шта, док ме ди ји још 
ви ше си ро ма ше и та ко по ста ју све за ви сни ји од тр жи шта и сфе ре 
би зни са. 

Фраг мен та ци ја пу бли ке ви ше је не го очи глед на у тран зи-
ци о ним зе мља ма. Исти ни за во љу ова по ја ва има ла је из во ри ште 
нај пре у из ра зи то по ли тич ким ре ла ци ја ма у вре ме ка да је бор ба 
из ме ђу ста ре и но ве вла сти још тра ја ла. Пољ ска је, као што је по-
зна то пр ва од зе ма ља не ка да шњег ис точ ног бло ка кре ну ла пу тем 
тран зи ци је. Су ко би из ме ђу ста ре и но ве вла сти тра ја ли су ду го, а 
обе стра не на сто ја ле су да оства ре ути цај на ме ди је. „Пре ко нач не 
по бе де, опо зи ци ја је зах те ва ла по де лу ка на ла др жав не те ле ви зи-
је при че му би је дан ка нал ко ри сти ла власт, а дру ги опо зи ци ја“21). 
Ова кав зах тев има ла је и опо зи ци ја у Ср би ји де ве де се тих го ди на, 
а слич них по ја ва би ло је и у оста лим зе мља ма у тран зи ци ји. По-
ку ша ји по ли тич ког де ље ња пу бли ке, ма ње ви ше оства ре ни то ком 
пе ри о да нај ин тен зив ни јих по ли тич ких пре ви ра ња, за ме ње ни су 
ка сни је ти пич ном тр жи шном фраг мен та ци јом ко ја је усле ди ла у 
вре ме ни ма по ли тич ког сми ри ва ња, а сти хиј ног ја ча ња тр жи шта. 
Та бло и ди за ци ја ме ди ја и по пла ва ри а ли ти фор ма та, као ди рект не 
по сле ди це ко мер ци ја ли за ци је, не ми нов но до во де до фраг мен та ци-
је и усит ња ва ња јав не сфе ре.

ПРОБЛЕМИ МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ

Ср би ја је не што ка сни је у од но су на оста ле бив ше со ци ја ли-
стич ке зе мље кре ну ла пу тем тран зи ци је, па и ме диј ске тран зи ци је. 
Та кве окол но сти мо гу би ти ам би ва лент не у од но су на ци ље ве раз-
во ја. Не ки ни вои раз во ја се ка сни је до сти жу, али, с дру ге стра не, 
мо гу ће је учи ти на ис ку стви ма дру гих и не по на вља ти исте гре шке. 
Про бле ма у раз во ју ме диј ског си сте ма Ср би је има ви ше, али ће мо 
се ов де за др жа ти на пи та њи ма ко ја су пред мет овог ра да.

Ду го го ди шњом кри зом ис цр пље на еко но ми ја има ла је ути-
ца ја и на ме диј ско тр жи ште. Из ве стан на пре дак осе ћао се у две три 
го ди не, али то ни је би ло до вољ но за ста би лан рад ме ди ја. „Ср би ја 
је по чет ком 2007. го ди не до сти гла уку пан ни во сред ста ва ко ји ма је 
фи нан си ра но при вред но огла ша ва ње од око 100 ми ли о на евра на 
го ди шњем ни воу. На ред не две го ди не тај из нос се удво стру чио, па 
чак до сти гао ци фру од 230 ми ли о на евра, а он да кра јем 2011. по-

21) Ве ља нов ски Ра де, „Ко му ни ка ци ја кроз гво зде ну за ве су или тра чак кроз ру ше ви не“, у 
збор ни ку: Консолидацијадемократије20годинанаконпадаБерлинскогзида, ФПН и 
Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2009, стр. 60
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но во опао на око 160 ми ли о на евра“22). Тен ден ци ја опа да ња на ста-
вље на је и на ред не две го ди не. С об зи ром да се ра ди о сред стви ма 
еко ном ске про па ган де, ко ја су основ фи нан си ра ња нај ве ћег бро ја 
ме ди ја, мо же се за кљу чи ти да уку пан тр жи шни из вор ни је до во-
љан. Ка да се то ме до да по да так да су од тог нов ца око 60% про-
це на та узи ма ле са мо две ме диј ске ку ће, РТС и Пинк, он да се про-
бле ми оп стан ка око шест сто ти на ме ди ја у Ср би ји мо гу на слу ти ти. 

Ипак и у ова квим окол но сти ма мо гу се уочи ти ин ди ка то ри 
ко мер ци ја ли за ци је, кон зу ме ри зма, пре ко мер не кон цен тра ци је и де-
ље ња пу бли ке. 

Уво ђе ње ме диј ског тр жи шта уста но вље но је основ ним ме-
диј ским за ко ни ма За ко ном о ра ди о ди фу зи ји из 2002. и За ко ном о 
јав ном ин фор ми са њу из 2003. го ди не. Тим прав ним ак ти ма пред-
ви ђе но је ко мо же, а ко не да бу де осни вач ме ди ја. Прак тич но је 
уве ден мо дел ду ал ног вла сни штва, што је до ми нант но европ ско 
ис ку ство, а што зна чи др жав но вла сни штво са мо над ме ди ји ма ти-
па јав ног сер ви са, уз га ран то ва ну не за ви сност и ауто но ми ју. Упр-
кос ова квим од ред ба ма, у Ср би ји је на ста вљен тренд не тран спа-
рент ног вла сни штва. 

У Из ве шта ју о при ти сци ма и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, ко ји 
је Са вет Вла де Ср би је за бор бу про тив ко руп ци је под нео у сеп-
тем бру 2011. го ди не, пи ше: „Са вет је утвр дио да ме ђу 30 нај зна-
чај ни јих ме ди ја у Ср би ји (12 днев них но ви на, 7 не дељ ни ка, 6 ТВ 
ста ни ца и 5 ра дио ста ни ца), за чак 18 ме ди ја пра ви вла сни ци ни су 
по зна ти до ма ћој јав но сти“23). Као нај ва жни ји узрок ове по ја ве на-
во ди се вла сни штво ко је је скри ве но кроз де ло ва ње of šor ком па ни-
ја. На пи та ње за што вла сни ци скри ва ју сво је вла сни штво, ко је је 
по сле по ли тич ких про ме на и уво ђе ња тр жи шта у ме диј ску сфе ру, 
ле ги тим но, је ди ни мо гу ћи од го вор је скри ва ње евен ту ал не ме диј-
ске кон цен тра ци је, али и скри ва ње мо гу ћих по ли тич ких ути ца ја. 
За то је да нас у по је ди ним слу ча је ви ма мо гу ће зна ти чи ји су ме ди ји 
са мо ако то вла сни ци јав но са оп ште. То је при мер „Ве чер њих Но-
во сти“ за ко је је би зни смен Ми лан Бе ко у раз го во ру на те ле ви зи ји 
Б 92 при знао да је вла сник 70% ка пи та ла. Слич но се до го ди ло и 
са ли стом „Пресс“ за ко ји је вла сник „Дел те“ Ми ро слав Ми шко-
вић ре као да је вла сник, по сле че га је лист уга шен. У оба слу ча-
ја, ме ђу тим, у Аген ци ји за при вред не ре ги стре (АПР) ни ка да ни су 
ре ги стро ва ни као вла сни ци ни Бе ко ни Ми шко вић. Ма ни пу ла ци ја 

22) Ве ља нов ски Ра де, МедијскисистемСрбије, Чи го ја, Бе о град, 2012, стр. 212 

23) Из ве штај о при ти сци ма и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, Са вет Вла де Ср би је за бор бу про-
тив ко руп ци је, Бе о град, 2011.
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про ме ном вла сни штва у по ли тич ке свр хе очи глед на је у слу ча ју 
при ва ти за ци је ли ста „По ли ти ка“, не по сред но пред ви ше стра нач ке 
из бо ре 2012. го ди не, ка да је вла да ју ћа ко а ли ци ја, на слу тив ши да ће 
из гу би ти власт, на бр зи ну и пот пу но не тран спа рент но, при ва ти зо-
ва ла 50% нај ста ри јег ли ста у Ср би ји. Прет по став ке о не за ко ни том 
уче шћу у ка пи та лу не ка да шње ТВ Ава ла од стра не вла сни ка ТВ 
Пинк Жељ ка Ми тро ви ћа или о јед ном вла сни ку те ле ви зи ја Б 92 и 
ТВ Пр ва, за шта има ин ди ци ја, та ко ђе је не мо гу ће до ка за ти. Ин-
ди ка тив но је да су вла сни ци ме ди ја у Ср би ји, и стра ни и до ма ћи, 
би ли из ри чи то про тив до но ше ња За ко на о јав но сти и не до зво ље-
ном об је ди ња ва њу вла сни штва у ме ди ји ма, чи ја је рад на вер зи ја 
на пра вље на, про шла јав ну рас пра ву и пре че ти ри го ди не пре да та 
Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња, а ни је ушла у про це ду ру 
усва ја ња. Од ред бе ко је још од 2002. го ди не по сто је у За ко ну о ра-
ди о ди фу зи ји и ко је се од но се на пре ко мер ну кон цен тра ци ју вла-
сни штва, па и уна кр сног вла сни штва из ме ђу елек трон ских и штам-
па них ме ди ја, ни ка да ни су по што ва не. 

На ме диј ском тр жи шту у Ср би ји по сто ји још је дан про блем 
кон цен тра ци је, а то је мо но пол ски по ло жај по је ди них аген ци ја ко-
је се ба ве огла ша ва њем. Го ди на ма су нај ве ћи про стор и вре ме у 
ме ди ји ма за ку пљи ва ле аген ци је „Me ken Erik son“, „Di rect Me dia“, 
„Mul ti com gro up“, „Cross Com mu ni ca ti ons“ и дру ге. За ку пљи ва ње 
про сто ра и вре ме на уна пред, ис по ста ви ло се, омо гу ћа ва ова квим 
аген ци ја ма не са мо уби ра ње нај ве ћег про фи та, већ и до ми нан тан 
ути цај на ме ди је. По што су вла сни ци ре клам них аген ци ја вр ло 
че сто или чла но ви по је ди них по ли тич ких стра на ка или на дру ге 
на чи не по ве за ни са њи ма, то је још бо љи на чин за ути цај спре ге 
ка пи та ла и по ли тич ких ак те ра, не го ди рект но вла сни штво над ме-
ди ји ма. 

Кон зу ме ри зам у јав но сти Ср би је, као и у дру гим зе мља ма, 
те шко је по себ но из ме ри ти, али ис тра жи ва ња ко ја су ра ђе на у по-
гле ду вре ме на ко је пу бли ка по све ћу је ме ди ји ма по ка за ла су да до-
ма ћа пу бли ка про сеч но про во ди пред ТВ екра ни ма око осам са-
ти, што је свет ски врх. Ка да се то ме до да по да так да елек трон ски 
ме ди ји у нај ве ћој ме ри кр ше за кон ске од ред бе упра во у по гле ду 
огра ни че ња ко ли чи не ре кла ма, основ кон зу ме ри зму је обез бе ђен, 
упр кос све ма њој ку пов ној мо ћи гра ђа на. 

Фраг мен та ци ја пу бли ке и у Ср би ји је нај пре под стак ну та 
по ли тич ким раз ло зи ма, од но сно про па ганд ном обо је но шћу по је-
ди них ме ди ја, што је пу бли ку де ли ло пре ма по ли тич ким опре де-
ље њи ма. Ме ђу тим, по след њих го ди на на усит ња ва ње пу бли ке по-
себ но ути че та бло и ди за ци ја ме ди ја и то не са мо штам па них не го 
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и елек трон ских. И ов де тр жи ште има свој оче ки ва ни ути цај: јеф-
ти ни са др жа ји, ни же ра зред не се ри је сум њи вог по ре кла из Ла тин-
ске Аме ри ке, Тур ске, Ин ди је и дру гих зе ма ља, ви ше сат ни ри а ли ти 
фор ма ти, на не ко ли ко те ле ви зи ја по но вље ни исти квиз стан дар ди, 
по ти ску ју озбиљ не и ква ли тет не са др жа је и сма њу ју за ин те ре со ва-
ност и пар ти ци па тив ност у од но су на ва жне дру штве не те ме. 

МОГУЋА ИСХОДИШТА

„Оп ште је при хва ће но ми шље ње да по сто ји ја ка ве за из ме ђу 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња и де мо кра ти је... Ме ди ји за то и да-
ље оста ју нај зна чај ни ја спо на из ме ђу по ли ти ча ра и гра ђа на. Јав ни 
сек тор, при то ме, за др жа ва по ли тич ке или ко мер ци јал не при ти ске 
ко ји мо гу зна чај но да ума ње сло бо ду ме ди ја“24). Ова тач на кон ста-
та ци ја под сти че на раз ми шља ње: ка ко пред у пре ди ти не же ље не по-
сле ди це тран зи ци је ко је мо гу трај ни је да ума ње сло бо ду ме ди ја 
и угро зе де мо кра ти ју? Кор по ра тив на сфе ра има сво ју моћ, по ли-
тич ка та ко ђе. Али то не зна чи да су де мо крат ске сна ге осу ђе не на 
па си ван од нос. 

Не га тив не по ја ве као што су пре ко мер на ко мер ци ја ли за ци ја, 
кон зу ме ри зам, кон цен тра ци ја вла сни штва у ме ди ји ма, фраг мен та-
ци ја пу бли ке и све дру го што из то га про из и ла зи, мо гу се су зби ја ти 
све сном дру штве ном ак ци јом и ле ги тим ним ин стру мен ти ма си сте-
ма. Ре гу ла тор на ин тер вен ци ја, је је дан од нај бо љих на чи на за ка на-
ли са ње то ко ва тран зи ци је ка по жељ ном де мо крат ском ис хо ди шту. 
Иако у свет ским раз ме ра ма по сто ји тренд де ре гу ла ци је, од но сно 
од у ста ја ња од пра ви ла у ме диј ској сфе ри, тре ба ре ћи да тај тренд, 
упр кос за ла га њу сфе ре би зни са, ни је до нео на ро чи те ефек те иако 
је био про мо ви сан као „осло ба ђа ње ме ди ја“. И углед ни европ ски 
те о ре ти ча ри ука зу ју на ва жност ре гу ла ци је, су прот ста вља ју ћи се 
пре на гла ша ва њу роб ног ка рак те ра ме ди ја, сма тра ју ћи да су они: 
„део кр во то ка де мо кра ти је ко ји ма је због то га по треб на ре гу ла-
ци ја ко ја пре ва зи ла зи еко ном ски оквир“25) Уз ре гу ла ци ју до бро је 
укљу чи ти и ме ха ни зме ко ре гу ла ци је, за јед нич ког де ло ва ња др жав-
них ин сти ту ци ја, ме ди ја, ме диј ских удру же ња и ак те ра ци вил ног 
дру штва у ства ра њу пра ви ла, јер то са деј ство омо гу ћа ва њи хо ву 
до след ни ју при ме ну. Та ко је мо гу ће по ста вља ње чвр шћих стан дар-

24) Ксе ни ја Љ. Ђу рић-Ата на си ев ски, „Ко му ни ци ра ње и де мо кра ти ја“, Српскаполитичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2013, стр. 132 

25) Mi ke Fe in tuck and Mi ke Var ney, MediaRegulation,PublicInterestandtheLaw, Uni ver sity 
Press, Edin burg, 2008, p. 249
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да за де ло ва ње тр жи шта, тран спа рент ност ме диј ског вла сни штва 
и по на ша ње огла ши ва ча и ме ди ја у од но си на њих. Ра дио и те-
ле ви зиј ске ста ни це мо гу да бу ду сти му ли са не на про из вод њу ква-
ли тет ни јих, дру штве но при хва тљи ви јих са др жа ја на два основ на 
на чи на: пре ци зни јим за кон ским кри те ри ју ми ма за до би ја ње до зво-
ла и ма те ри јал ним сти му лан си ма кроз про јект но су фи нан си ра ње 
ква ли тет них ин фор ма тив них, обра зов них, кул тур них за бав них и 
дру гих са др жа ја. Та ко чи ње ни ца, да је ве ли ки број ме ди ја у при-
ват ним ру ка ма, не мо ра да до ве де до оглу ши ва ња о јав ни ин те рес. 
Ако се у ово са деј ство на аде ква тан на чин укљу че и ре гу ла тор на и 
са мо ре гу ла тор на те ла, зах те ва ју ћи до след ни је оства ри ва ње пра ви-
ла и ре гу ла ци је и са мо ре гу ла ци је и ако се у ве ћој ме ри ре а ли зу је 
мо гућ ност по сто ја ња ме ди ја ци вил ног сек то ра ко ји ни су про фит но 
ори јен ти са ни, по зи тив ни по ма ци у ме диј ској тран зи ци ји су мо гу-
ћи. Ср би ја у овом тре нут ку оче ку је но ве ме диј ске за ко не ко ји мо гу 
да уне су про ме не. Јав на рас пра ва је на ја ви ла до бра ре ше ња, али и 
но ве кон тро вер зе. Од ред бе ко је бу ду усво је не би ће но ви ин ди ка тор 
не са мо ни воа раз во ја на шег ме диј ског си сте ма, не го и де мо кра ти је 
уоп ште. 
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Rade Veljanovski
TEMPTATIONS OF MEDIA TRANSITION

Re su me
The chan ges that ha ve af fec ted most of the for mer so ci a li stic 

co un tri es al so in clu de the me dia fi eld. The tran si tion of me dia system 
sho uld be the pos si bi lity for get ting clo ser to re a li za tion of de moc ra-
tic stan dards in the pu blic sphe re and the reby sup port of the ove rall 
tran si tion and de moc ra ti za tion. The main goal, ho we ver, is of ten com-
pro mi sed by pro blems which are al so re cog ni zed in de ve lo ped co un-
tri es that did not be long to the world of so ci a lism. Oc cur ren ces such 
as com mer ci a li za tion, con su me rism, con cen tra tion of ow ner ship, the 
frag men ta tion of the audi en ce and many ot her ha ve lar gely been se ri-
o us temp ta ti ons for the tran si ti o nal me dia systems. Ove remp ha si zing 
the mar ket wit hin the neo-li be ral con cep tion of de ve lop ment, le ads to 
such phe no me na in the me dia sphe re which re sults in pla cing bu si ness 
im pact, that is pro fit, be fo re the pu blic in te rest and pro mo tion of the 
fun da men tal va lu es of so ci ety.

The path which, co un tri es in tran si tion ha ve so far cros sed, con-
ta ins many exam ples that in the se co un tri es the abo ve men ti o ned pro-
blems oc cur, of ten with mo re se ri o us con se qu en ces than in mo re de-
ve lo ped co un tri es. The low le vel of to tal ma te rial de ve lop ment, we ak 
mar kets, po or me dia, in suf fi ci ent im ple men ta tion of le gi sla tion ha ve 
all en han ced the ne ga ti ve ef fects of com mer ci a li za tion, con cen tra tion 
or sha ring of the audi en ce. The in flu en ce of lar ge glo bal and Euro pean 
me dia gro ups in mar kets of tran si ti o nal co un tri es hasn’t bro ught, in ge-
ne ral, po si ti ve ef fects that ha ve been an no un ced but has mostly con tri-
bu ted to lack of tran spa rency and con cen tra tion of ow ner ship, with the 
do mi nan ce of low-qu a lity con tent. Most of the me dia supply is a kind 
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of con fec tion of the me dia in du stry, stan dar di zed, uni for med for mats 
that do not in cre a se but dra sti cally re du ce a plu ra lism of con tent.

Pos si ble so lu ti ons for the me dia systems in tran si tion are ca re-
ful re gu la tory in ter ven tion with ele ments of co-re gu la tion, se ri o us de-
moc ra tic and pro fes si o nal con trol of me dia ac ti vi ti es by re gu la tory and 
self-re gu la tory bo di es, syste ma tic so cial me dia bo ost that af firm most 
im por tant so cial va lu es, in ot her words, the con si stent ap pli ca tion of the 
ru les of mo dern de moc ra tic re gu la tion and self-re gu la tion. 
Key words: me dia, tran si tion, mar ket, com mer ci a li za tion, con su me rism, con-

cen tra tion, frag men ta tion, re gu la tion, pu blic in te rest 

* Овај рад је примљен 05. децембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ДЕМОГРАФСКИ ТРЕНДОВИ, ПОЛОЖАЈ 
И ПРАВА СРБА У СЛОВЕНИЈИ*

Са же так
Рад се ба ви про у ча ва њем де мо граф ског раз вит ка, по ло жа ја и 

пра ва Ср ба у Сло ве ни ји ко ји су, пре рас па да СФРЈ и ге о по ли тич-
ких про ме на, пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, 
док да нас чи не тзв. но ву на ци о нал ну ма њи ну. Основ ни из вор по да-
та ка су зва нич ни по пи си ста нов ни штва има ју ћи у ви ду да су број-
ност и ет нич ка ком пакт ност основ ни де мо граф ски фак то ри ко ји 
де тер ми ни шу ре а ли за ци ју пра ва и сло бо да сва ке ма њи не. Та ко ђе, 
рад пред ста вља ис тра жи ва ње со цио-де мо граф ских ка рак те ри сти-
ка, на ци о нал ног, кул тур ног и је зич ког иден ти те та Ср ба, као и на чи-
не ње го вог очу ва ња. Ма да је дру штве ни и прав ни по ло жај срп ске 
ма њи не од ре ђен европ ским стан дар ди ма, ана ли за ука зу је на њи хов 
не де фи ни сан по ло жај бу ду ћи да још увек не ма ју при знат ста тус 
на ци о нал не ма њи не, док су у прак си су о че ни са ве ћом или ма њом 
аси ми ла ци јом. У ци љу пот пу ни јег оства ре ња ма њин ских пра ва 
и по бољ ша ња по ло жа ја Ср ба ве ли ки зна чај има, по ред устав них 
за ко на и ра ти фи ко ва ња ме ђу на род них до ку ме на та и до бро осми-
шље на по ли ти ка и по моћ ма тич не др жа ве. 
Кључ не ре чи: Ср би, де мо граф ски трен до ви, по пис ста нов ни штва, но ва 

на ци о нал на ма њи на, по ло жај, пра ва, за ко но дав ство, Сло-
ве ни ја.

Јед на од по сле ди ца ра та, рас па да СФРЈ и фор ми ра ња но-
вих ет но на ци о нал них др жа ва 1990-их го ди на, је сте ет нич ка не-
то ле ран ци ја и кон флик ти из ме ђу ве ћин ског и ма њин ског ста нов-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ни штва. Та ко ђе, отво ри ло се и пи та ње по ло жа ја и пра ва ка ко већ 
по сто је ћих на ци о нал них ма њи на, та ко и тзв. но вих ма њи на, од но-
сно при пад ни ка оних ет нич ких за јед ни ца ко ји су на кон се це си је 
оста ли одво је ни од сво јих ма тич них на ро да и у но во фор ми ра ним 
др жа ва ма по ста ли ма њи на. То се у Евро пи по твр ди ло у про шло-
сти при ли ком рас па да Аустро у гар ског и Осман лиј ског цар ства и 
на стан ка но вих на ци о нал них др жа ва на тим про сто ри ма, а у но ви-
јој исто ри ји у слу ча је ви ма дез ин те гра ци је СФРЈ, СССР и ЧССР у 
ко ји ма су по је ди ни де ло ви кон сти ту тив них на ро да по ста ли “но ва 
ма њи на”. По ја вио се про блем ка ко де фи ни са ти ста тус гра ђа на ко ји 
не при па да ју ве ћин ском на ро ду, а до та да ни су има ли ни по ло жај 
на ци о нал не ма њи не. Ова про ме на ста ту са ко ја на ста је као ре зул-
тат из град ње но вих др жа ва те шко је при хва тљи ва за ли ца ко ја су у 
бив шој СФРЈ пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, 
да би се го то во пре ко но ћи на шли у по зи ци ји ма њи не. За од ре ђе-
ње пој ма “но ва ма њи на”, као и сва ке ма њи не, по себ но је ва жан 
од нос из ме ђу на ци о нал но сти и др жа вљан ства. На и ме, још од Вер-
сај ског спо ра зу ма (1919) ужи ва ње ма њин ских пра ва ве за но је за 
др жа вљан ство, од но сно по сто је од ред бе по ко ји ма се ауто мат ски 
утвр ђу је др жа вљан ство стра ним др жа вља ни ма при по је ним но вој 
др жа ви. Да кле, др жа вљан ство је услов да јед на ет нич ка за јед ни ца 
стек не пра во да бу де на ци о нал на ма њи на, што ва жи и да нас, па је 
с тим у ве зи за при пад ни ке но вих ма њи на ве о ма ва жно да им бу де 
при зна то пра во на др жа вљан ство у зе мљи у ко јој жи ве. По де ла на 
ста ре и но ве ма њи не им пли ци ра да ста ре ма њи не има ју ду жу тра-
ди ци ју у оства ри ва њу ма њин ских пра ва, док но ве ма њи не та пра ва 
оства ру ју тек од ус по ста вља ња др жав не са мо стал но сти. Та ко ђе, 
сма тра се да ста ре ма њи не бо ље и ефи ка сни је оства ру ју сво ја пра-
ва, док но ве ма њи не тек из гра ђу ју сво је ин сти ту ци је. У ствар но-
сти, на јед нак на чин се тре ти ра ју обе вр сте на ци о нал них ма њи на, 
па за то раз ли ко ва ње ових ма њи на има сми сла са мо ка да се го во ри 
о по ли тич ком од но су пре ма ма њи на ма.1) 

МОДЕЛ ЗАШТИТЕ НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА У СЛОВЕНИЈИ 

У до ку мен ти ма Ује ди ње них на ци ја, ОЕБС-а и Са ве та Евро-
пе по сто је број не од ред бе ко је се од но се на на ци о нал не ма њи не, 
али не и оба ве зни, оп ште при хва ће ни стан дар ди, ни ти уни вер зал на 
пра ви ла и кри те ри ју ми пре ма ко ји ма би био ја сно ре гу ли сан ста тус 

1) Д. Ја њић, «Но ве на ци о нал не ма њи не и де мо крат ска ма њин ска по ли ти ка», у збор ни ку: 
НационалнемањинекаофакторстабилностиумеђународнимодносимаХрватскеи
Србије, (при ре ди ли Д. Ба бић и Д. Жу па рић-Иљић), Ин сти тут за ми гра ци је и на род но-
сти, За греб, 2010, стр. 209.
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и пра ва ма њи на, из у зев за бра не дис кри ми на ци је и уоп ште но фор-
му ли са ног пра ва на очу ва ње ет нич ко-вер ског иден ти те та.2) Не ка од 
тих до ку ме на та су прав но оба ве зу ју ћа за др жа ве ко је их при хва те, 
док сва дру га има ју ви ше по ли тич ки зна чај јер др жа ве ни су оба-
ве зне да их на уну тра шњем пла ну усво је, због че га их раз ли чи то 
ин тер пре ти ра ју и ре а ли зу ју у за ви сно сти од по ли тич ке си ту а ци је и 
оп штег од но са сна га на ме ђу на род ној сце ни. Да кле, по сто ји ве ли-
ки рас ко рак из ме ђу зна ча ја ма њин ског пи та ња, са јед не и до са да-
шњих по ли тич ких ре ше ња, са дру ге стра не. На при мер, у окви ру 
раз ли чи тих де кла ра ци ја, кон вен ци ја и до ку ме на та још увек не по-
сто ји ја сна, уни вер зал на, оп ште при хва ће на де фи ни ци ја на ци о нал-
них ма њи на из ко је би се ви де ло ко све спа да у ма њи не, од но сно ко 
мо же да ко ри сти од ре ђе на пра ва.3) Због то га, по сто је ћа ме ђу на род-
на до ку мен та ко ја ре гу ли шу ма њин ско пи та ње не ма ју иден тич на 
ре ше ња и са др же раз не не пре ци зне, уоп ште не фор му ла ци је ко ји ма 
се ре ла ти ви зу ју од ре ђе не од ред бе, па се др жа ве осе ћа ју сло бод не 
да са ме, по сво јој во љи и про це ни, пре ма сво јим при ли ка ма, мо-
гућ но сти ма и ин те ре си ма од ре ђу ју ко је ће све гру пе сма тра ти ма-
њин ским ко лек ти ви те ти ма.4) 

У Сло ве ни ји мо дел ре гу ли са ња по ло жа ја и за шти те пра ва 
на ци о нал них ма њи на за сни ва се на по де ли у че ти ри ка те го ри је. 
Пр ва под ра зу ме ва све о бу хват ну за шти ту пра ва исто риј ских на ци о-
нал них ма њи на (Ита ли ја ни и Ма ђа ри) ко ја по ред устав них од ред-
би укљу чу је и оне из дру гих од го ва ра ју ћих за ко на и про пи са. Дру-
га ка те го ри ја са др жи се лек тив не од ред бе ве за не за пра ва и ста тус 
ром ске на ци о нал не ма њи не. Тре ћа об у хва та ма њи број од ред би 
ко је се од но се на за шти ту не мач ке ма њи не и че твр та да је оп шти 
оквир за очу ва ње иден ти те та на ци о нал них ма њи на. Да кле, глав на 

2) Пи та ње ма њи на нај пре је би ло по сред но ре гу ли са но у окви ру Ује ди ње них на ци ја, а нај-
по зна ти ја до ку мен та су По ве ља УН (1945), Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма (1976) и Де кла ра ци ја о пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них или ет нич ких, 
вер ских и је зич ких ма њи на (1992). На про сто ру Евро пе нај ве ћи ре зул та ти су по стиг ну-
ти у окви ру ор га ни за ци је ОЕБС-а, као што су За вр шни до ку мент из Хел син ки ја (1975), 
Беч ки до ку мент ОЕБС (1989), Па ри ска по ве ља за но ву Евро пу (1990) и мно ги дру ги, а 
на ро чи то ус по ста вља њем Ви со ког ко ме са ра за на ци о нал не ма њи не (1992). У окви ру 
Са ве та Евро пе тре ба ис та ћи Европ ску по ве љу о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма 
(1992) и Оквир ну кон вен ци ју за за шти ту на ци о нал них ма њи на (1995) ко је је и на ша зе-
мља ра ти фи ко ва ла. 

3) Ита ли јан ски про фе сор Ка по тор ти (Ca po tor ti) је још 1970-их го ди на пред ло жио усва ја-
ње јед не по себ не де кла ра ци је о пра ви ма ма њи на и дао нај све о бу хват ни ју де фи ни ци ју 
ко ја гла си: ма њи на је гру па број ча но ма ња од оста лог пре о вла ђу ју ћег ста нов ни штва 
не ке др жа ве, чи ји чла но ви, др жа вља ни те др жа ве, има ју ет нич ке, вер ске или је зич ке 
ка рак те ри сти ке раз ли чи те од оста лог ста нов ни штва и по ка зу ју осе ћа ње со ли дар но сти 
у очу ва њу сво је кул ту ре, тра ди ци је, ре ли ги је и је зи ка. Ви де ти: F. Ca po tor ti, Studyonthe
rightsofpersonsbelongingtoethnic,religiousandlinguisticminorities. Sub-Com mis sion for 
Pre ven tion of Di scri mi na tion and Pro tec tion of Mi no ri ti es, 1979. 

4) Б. Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. 
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од ли ка сло ве нач ког мо де ла су раз ли чи ти об ли ци за шти те ма њи-
на. У ве зи ма њин ске про бле ма ти ке, у Уста ву Сло ве ни је не по сто је 
по себ не од ред бе осим оне о из ра жа ва њу на ци о нал не при пад но сти 
и ко ри шће њу свог ма тер њег је зи ка и пи сма (члан 61 и 62) док се 
од ред бе ко је се од но се на тзв. но ве ма њи не на ла зе са мо у не ким 
за ко ни ма (на при мер, За кон о основ ној шко ли, За кон о оства ри ва-
њу јав ног ин те ре са из кул ту ре и дру ги).5) У Сло ве ни ји не по сто ји 
зва нич на де фи ни ци ја на ци о нал них ма њи на, а при пад ни ци ма њин-
ских за јед ни ца ко ји ужи ва ју по себ ну за шти ту екс пли цит но су на-
ве де ни у Уста ву.

Тре ба на гла си ти да су кључ ни еле мен ти сло ве нач ког мо де-
ла за шти те ма њи на аутох то ност, на ци о нал но ме шо ви та те ри то ри ја 
и збир ко лек тив них пра ва. За ита ли јан ску и ма ђар ску на ци о нал ну 
ма њи ну ко ри сти се тер мин аутох то не за јед ни це и њи хо ва за шти та 
је те ри то ри јал но огра ни че на, од но сно ве за на је за под руч је на ко-
ји ма они жи ве. Ме ђу тим, кон цепт аутох то но сти као кључ ни за од-
ре ђе ње на ци о нал не ма њи не, не са др жи де фи ни ци ју ду жи не бо рав-
ка на те ри то ри ји Сло ве ни је на осно ву че га би се при пад ни ци не ке 
ет нич ке за јед ни це мо гли сма тра ти аутох то ним. Да ље, нор ма тив на 
кла у зу ла не по сто ји што зна чи да се ма њин ска пра ва до де љу ју без 
об зи ра на број или про це нат при пад ни ка не ке на ци о нал не ма њи не 
на од ре ђе ној те ри то ри ји. То ука зу је на чи ње ни цу да Сло ве ни ја при-
зна је на ци о нал ним за јед ни ца ма од го ва ра ју ћу уло гу у исто риј ском 
раз во ју др жа ве. У сло ве нач ком мо де лу ма њин ске за шти те тре ба 
спо ме ну ти још и да је за шти та на ци о нал них ма њи на не по сред но 
по ве за на и са при пад ни ци ма ве ћин ског на ро да (по сто ја ње дво је-
зич ких на зи ва, до ку ме на та на оба је зи ка, у шко ла ма при пад ни ци 
ве ћи не уче је зик и кул ту ру ма њи на и дру го). Сло ве нач ки ма њин-
ски мо дел са др жи и тзв. ком пен за ци о на пра ва (пра во на упо тре бу 
свог је зи ка и пи сма, пра во на обра зо ва ње, ин фор ми са ње, кул тур но 
на сле ђе, ко ри шће ње на ци о нал них сим бо ла и дру го), али ко ја мо гу 
да ужи ва ју са мо при пад ни ци ита ли јан ске и ма ђар ске ма њи не (као 
и де ли мич но ром ске). 6)

Да кле, при пад ни ци ма њи на ко ји су су бјект по себ не ма њин-
ске за шти те ја сно су на бро ја ни у Уста ву, при че му они по се ду ју 
и по себ не ка рак те ри сти ке на осно ву ко јих се раз ли ку ју од ве ћин-
ске по пу ла ци је. Те на ци о нал не за јед ни це су број ча но ма ње од до-
ми нант ног ста нов ни штва, ду го и кон стант но бо ра ве на од ре ђе ном 
про сто ру, има ју дру га чи је ет нич ке осо бе но сти (је зик, кул ту ра, ве-
ра, тра ди ци ја, оби ча ји и слич но) и др жа вља ни су Ре пу бли ке Сло-
ве ни је. Ме ђу тим, по ред ових објек тив них кри те ри ју ма нео п ход них 

5) М. Ко мац, Р. Бе штер, Ф. Ме двед и дру ги,СрбиуБелојКрајини-Врлинићи,Радојчићии
Кордићибилисупрвинасељеници1593. СКЦ, ЈУ НИР, Ниш, 2013, стр. 26. 

6) Ибид, стр. 36.
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за до би ја ње ста ту са на ци о нал не ма њи не, по треб но је да ис пу ња-
ва ју и су бјек тив не кри те ри ју ме, а то су свест о при пад но сти од-
ре ђе ној ет нич кој за јед ни ци, же ља за очу ва њем свог по себ ног ма-
њин ског иден ти те та, као и же ља и за ла га ње за до би ја ње ста ту са 
на ци о нал не ма њи не.

У Уста ву се на во ди да је Сло ве ни ја “др жа ва свих сво јих гра-
ђа на за сно ва на на трај ном и нео ту ђи вом пра ву сло ве нач ког на ро да 
на са мо о пре де ље ње” и из ри чи то се на во де са мо ита ли јан ска и ма-
ђар ска, па су та ко из ван устав не за шти те оста ли при пад ни ци на ци-
о нал них за јед ни ца ко ји су у СФРЈ има ли ста тус кон сти ту тив но сти, 
а ко ји да нас не ма ју јед нак прав ни по ло жај као аутох то не ма њи не. 
Мно ги Ср би су ста ро се де о ци на про сто ру Сло ве ни је због че га се 
са пра вом мо гло ин си сти ра ти на ува жа ва њу ре ле вант них исто риј-
ских и де мо граф ских чи ње ни ца, од но сно на при зна њу устав но-
прав ног ста ту са ко ји је при знат ма ђар ској и ита ли јан ској ма њи ни.7) 

У ве зи за шти те пра ва ма њи на Сло ве ни ја је за кљу чи ла би-
ла те рал не спо ра зу ме (са Ита ли јом и Ма ђар ском), као и број не 
мул ти ла те рар не до ку мен те. Та ко ђе, ра ти фи ко ва ла је нај ва жни је 
до ку мен те Са ве та Евро пе, а то су Оквирнa кон вен ци ја о за шти ти 
на ци о нал них ма њи на (1998) као и Европскa повељa о ре ги о нал-
ним и ма њин ским је зи ци ма (2000). Што се ти че ме ђу на род них од-
но са са Ср би јом, још увек ва же од ред бе сво је вре ме но за кљу че ног 
Про гра ма са рад ње из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Сло ве ни је и та да шње 
Са ве зне Вла де СР Ју го сла ви је на под руч ју кул ту ре и обра зо ва ња 
за пе ри од 2002-2005. го ди не, у ко јем се на во ди да ће две др жа ве 
омо гу ћи ти на ста ву ма тер њег је зи ка и кул ту ре о че му ће се од го ва-
ра ју ћа ми ни стар ства до го во ри ти не по сред но. Сло ве ни ја је усво ји-
ла Де кла ра ци ју о по ло жа ју на ци о нал них ма њи на при пад ни ка бив-
ше СФРЈ (2011), при че му су ма њин ска пи та ња свр ста на у сфе ру 
кул ту ре, док очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та пу тем за кљу чи ва ња 
би ла те рал них спо ра зу ма ни ка да ни је би ла те ма спољ не по ли ти ке 
Сло ве ни је. 

ДЕМОГРАФСКО КРЕТАЊЕ СРБА 
У СЛОВЕНИЈИ (1948-2002) 

То ком ду ге исто риј ске про шло сти Ср би су би ли по пу ла ци-
о но нај број ни ји на род на ју го сло вен ском ге о про сто ру, при сут ни у 
свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ,8) са нај ду жом др жа во твор ном тра-

7) Г. Ба шић, «По ло жај ет нич ких ма њи на у др жа ва ма на ста лим на про сто ру прет ход не Ју-
го сла ви је», у: Срби уСловенији, (при ре дио В. Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни ца, 
Бе о град, 1997, стр. 1-27. 

8) Од укуп но 8,5 ми ли о на Ср ба у бив шој СФРЈ, по по да ци ма из 1991. го ди не, у Сло ве ни ји 
је жи ве ло 47,9 хи ља да, Бо сни и Хер це го ви ни 1.369,3 хи ља да, Хрвaт ској 581,7 хи ља да, 
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ди ци јом, нај ве ћом аутох то ном те ри то ри јом, зна чај ним при род ним 
и еко ном ским по тен ци ја ли ма. Да нас се ве ћи број и кон цен тра ци ја 
срп ског ста нов ни штва ко је жи ви из ван Ср би је на ла зи упра во у др-
жа ва ма на ста лим рас па дом СФРЈ и по чет ком 21. ве ка бро је го то во 
по ла ми ли о на (без Бо сне и Хер це го ви не). 9) 

По пу ла ци о но кре та ње, а пре све га број ност и про стор ни 
раз ме штај, има ју зна чај ног ути ца ја на по ло жај срп ске ма њи не и 
ре а ли за ци ју њи хо вих устав них пра ва и сло бо да у пост ју го сло вен-
ским др жа ва ма.10) Де мо граф ска ис тра жи ва ња на ци о нал них ма њи-
на у јед ном мул ти кул ту рал ном дру штву про у ча ва ју кван ти та тив не 
од но се из ме ђу ет нич ких гру па, њи хо ве ка рак те ри сти ке и спе ци-
фич но сти, ди на ми ку ве ћин ско-ма њин ских од но са, при че му су по-
пи сни по да ци од из у зет ног зна ча ја јер се вр ло че сто оства ри ва ње 
ма њин ских пра ва ве зу је за де мо граф ске фак то ре (број ност и ет-
нич ка ком пакт ност), док де кла ри са ње о на ци о нал ној при пад но сти 
је пи та ње на ци о нал не све сти и са мо о дре ђе ња. 

Сло ве ни ја је пр ви по пис ста нов ни штва има ла под Аустро у-
гар ском мо нар хи јом 1857. го ди не, а по след њи 1910. го ди не, јер се 
убр зо по сле то га, по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, Аустро у гар-
ска као др жав на тво ре ви на рас па ла. На ред ни по пи си спро во ђе ни 
су у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, али ни је по ста вља но 
пи та ње о на ци о нал ној, већ са мо о вер ској при пад но сти. У по пи су 
пре Дру гог свет ског ра та (1921) ет нич ка струк ту ра мо гла се утвр-
ди ти са мо по сред но пре ко пи та ња о је зи ку и ве ро и спо ве сти, при 
че му ова два обе леж ја ни су укр ште на та ко да је гру па срп ско хр-
ват ског је зи ка оста ла не раш чла ње на, док се ма ке дон ски је зик ни-
је мо гао упи си ва ти као од го вор на пи та ње о је зи ку (због то га за 
Ма ке дон це и Цр но гор це по да ци ни су рас по ло жи ви). Тек са по пи-
сом 1931. го ди не по ста вље но је пи та ње о на ци о нал но сти, али је 
би ло фор мал не при ро де јер су сва ли ца ју го сло вен ског ет нич ког 
по ре кла ис ка зи ва на као це ли на, док су оста ли на во ди ли сво ју на-
ци о нал ну при пад ност.11) По сле Дру гог свет ског ра та у Сло ве ни ји је 
би ло се дам по пи са, при че му по след њи (2011), за раз ли ку од бив-

Ма ке до ни ји 44,2 хи ља да и Цр ној Го ри 57,5 хи ља да при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти.

9) У Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма Деј тон ском спо ра зу му (1995), Ср би не ма ју ста тус ма-
њи не већ ста тус јед ног од три кон сти ту тив на на ро да и пу ну јед на кост са Бо шња ци ма 
и Хр ва ти ма. По по пи су из 1991. го ди не ко ји је одр жан пре рас па да СФРЈ, у ет нич кој 
струк ту ри Бо сне и Хер це го ви не, Ср би су чи ни ли 31,2%, Му сли ма ни 43,7%, а Хр ва ти 
17,3%. На ред ни по пис спро ве ден је тек по сле 22 го ди не (ре зул та ти још ни су об ја вље ни) 
и пру жи ће зна чај не ин фор ма ци је о про ме на ма у ет нич ком и ми гра ци о ном са ста ву ста-
нов ни штва.

10) Н. Ра ду шки , «Ср би од кон сти ту тив ног на ро да до на ци о нал не ма њи не»,Српскаполи-
тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 02/2012, стр. 443. 

11) Н. Ра ду шки, НационалнемањинеуЦентралнојСрбији-етничкепроменеидемограф-
скиразвој, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2007, стр. 13.
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ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, ни је одр жан у кла сич ном сми слу, 
већ је спро ве ден тзв. ре ги стар ски по пис ста нов ни штва, што зна чи 
без ан ке та ра и из ла ска на те рен ко ри сте ћи при то ме већ по сто је ће, 
зва нич не ба зе по да та ка ко је при ку пља ју ра зна др жав на те ла. На 
тај на чин, она се при кљу чи ла раз ви је ним европ ским др жа ва ма ко-
је ко ри сте ре ги стре уме сто кла сич ног по пи са (Хо лан ди ја, Исланд, 
Фин ска, Дан ска и дру ге). Ина че, по да ци о на ци о нал ној при пад но-
сти ста нов ни штва Сло ве ни је по пр ви пут ни су при ку пља ни. 

То ком по след њих по ла ве ка, по сма тра но по по пи си ма, број и 
удео Ср ба у укуп ној по пу ла ци ји Сло ве ни је зна чај но је ва ри рао као 
по сле ди ца исто риј ских, по ли тич ких, еко ном ских и ет но де мо граф-
ских чи ни ла ца. Сло ве ни ја је у бив шој Ју го сла ви ји има ла нај хо мо-
ге ни ју ет нич ку струк ту ру ста нов ни штва, али се вре ме ном та хо-
мо ге ност сма њи ва ла услед ими гра ци ја бу ду ћи да је као при вред но 
нај ра зви је ни је под руч је СФРЈ при вла чи ла ста нов ни штво из оста-
лих ре пу бли ка. До Дру гог свет ског ра та у Сло ве ни ји је жи вео ма ли 
број Ср ба ко ји су би ли по том ци оних ко ји су то ком 16. ве ка бе же ћи 
од Ту ра ка на се ли ли Бе лу Кра ји ну, као и ма њи број но во при до шлих 
Ср ба (офи ци ри, др жав ни слу жбе ни ци и дру ги), да би по сле Дру гог 
свет ског ра та по пу ла ци о ну ди на ми ку Ср ба од ли ко вао ап со лут ни и 
ре ла тив ни раст све до по чет ка 21. ве ка. 

Пре ма по пи су из 1948. го ди не, у Сло ве ни ји од укуп но 1,4 
ми ли о на ста нов ни ка, Ср би бро је 7,0 хи ља да (0,5%), за тим 1953. 
го ди не бе ле же 11,2 хи ља да (0,8%), да би по пис 1961. го ди не ре-
ги стро вао 13,6 хи ља да (0,9%) при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
(та бе ла 1).12)

Та бе ла 1. По пу ла ци о на ди на ми ка Ср ба у Сло ве ни ји, 1948-2002.

 1948 1953 1961 1971 1981 1991  2002

Укуп но
ста нов ни ка 1391873 1466425 1591523 1727137 1891864 1965986 1964036

Сло вен ци 1350149 1415448 1522248 1624029 1712445 1727018 1631363
 (%) 97,0 96,5 95,6 94,0 90,5 87,8 83,1

Срби 7048 11225 13609 20521 42182 47911 38964

 (%) 0,5 0,8 0,9 1,2 2,2 2,4 2,0

Извор:Књи ге по пи са ста нов ни штва за од го ва ра ју ће го ди не. 
У на ред ном пе ри о ду, а на ро чи то због ин тен зив них ими-

гра ци о них кре та ња по чет ком 1970-их го ди на узро ко ва них ве ћом 
мо гућ но шћу за за по шља ва ње, Сло ве ни ја је има ла по зи ти ван ми-

12) 
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гра ци о ни сал до, од но сно по сма тра но по на ци о нал но сти, ви ше 
до се ље них не го од се ље них Ср ба. Ма да су еко ном ске ми гра ци је 
не сум њи во ва жан чи ни лац, Ср би у Сло ве ни ји има ју сво ју исто-
ри ју па ове ми гра ци је ни су је ди ни и ис кљу чи ви фак тор њи хо вог 
на се ља ва ња и ег зи сти ра ња на том под руч ју. Ми гра ци је из ма ње 
раз ви је них у раз ви је ни ја под руч ја би ле су ка рак те ри стич не за пе-
ри од из ра зи то екс тен зив ног при вред ног ра ста Сло ве ни је. По да ци 
по ка зу ју да су при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти у ме ђу по пи сном 
раз до бљу 1971-1981, за бе ле жи ли ин тен зи ван по раст са 20,5 хи ља-
да (1,2%) на 42,2 хи ља да (2,2%) услед еко ном ских ми гра ци ја ка 
Сло ве ни ји из дру гих ре пу бли ка (а по себ но из Бо сне и Хер це го-
ви не).13) Ми гра ци о ни би ланс Ср ба ко ји је то ком чи та вог пе ри о да 
по сле Дру гог свет ског ра та био кон ти ну и ра но по зи ти ван, до сти же 
свој мак си мум 1981. го ди не ка да из но си 14,6 хи ља да (раз ли ка из-
ме ђу до се ље ног и исе ље ног ста нов ни штва). У Сло ве ни ју је до ла-
зи ло углав ном мла ђе рад но-спо соб но ста нов ни штво што по ка зу је 
ана ли за ста ро сне струк ту ре јер је по по да ци ма из 1991. го ди не, од 
укуп ног бро ја Ср ба јед на тре ћи на мла ђа од 20 го ди на, док је оних 
пре ко 60 го ди на са мо око 5%. Ими гра ци о ни то ко ви су се на ста-
ви ли али знат но уме ре ни јим тем пом, па су по по след њем по пи су 
у за јед нич кој др жа ви, Ср би за бе ле жи ли мак си ма лан број и удео 
(47,9 хи ља да или 2,4%) и по сле Хр ва та (2,8%) чи не нај зна чај ни ју 
ет нич ку за јед ни цу у Сло ве ни ји. При то ме, оправ да но се прет по-
ста вља да је тај број и ве ћи јер ме ђу ли ци ма ко ја су се де кла ри са ли 
као Ју го сло ве ни има до ста Ср ба (нај че шће они из ме шо ви тих бра-
ко ва), као и има ју ћи у ви ду по ду дар ност по пу ла ци о не ди на ми ке и 
те ри то ри јал ног раз ме шта ја Ср ба и Ју го сло ве на.14). 

Рас пад СФРЈ, рат и на ци о на ли зам, ма ње мо гућ но сти за за-
по шља ва ње и дру ги фак то ри узро ко ва ли су исе ља ва ње Ср ба из 
Сло ве ни је, што је за јед но са не га тив ним трен до ви ма у де мо граф-
ском кре та њу усло ви ло де по пу ла ци ју срп ске на ци о нал но сти. По-
пис из 2002. го ди не спро ве ден у са мо стал ној др жа ви Сло ве ни ји, 
ре ги стро вао је два ми ли о на ста нов ни ка, од че га Ср би чи не 39 хи-
ља да или 2,0%. Из ме ђу два по пи са (1991-2002) при пад ни ци срп-
ске за јед ни це су за бе ле жи ли сма ње ње број но сти за го то во де сет 

13)  Пре ко јед не тре ћи не Ср ба у Сло ве ни ји ро ђе но је у Бо сни и Хер це го ви ни (37,0%), јед на 
пе ти на у цен трал ној Ср би ји (20,2%), за тим у Хр ват ској (5,1%), Вој во ди ни (3,9%) и на 
Ко со ву и Ме то хи ји (3,1%), што по твр ђу је да се ра ди о кла сич ним еко ном ским ми гра ци-
ја ма ста нов ни штва. Ви де ти: М. Ко мац, “Ср би у Сло ве ни ји” у: СрбиуСловенији (при ре-
дио В. Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни ца, Бе о град, 1997, стр. 126. 

14) М. Спа сов ски, С. Ки цо шев, Д. Жив ко вић, “Број и те ри то ри јал ни раз ме штај Ср ба и Цр-
но го ра ца у СФРЈ по сле Дру гог свет ског ра та”, у: ЕтничкисаставстановништваСрби-
јеиЦрнеГореиСрбиуСФРЈугославији (при ре ди ла М. Спа сов ски), Ге о граф ски фа кул-
тет, Бе о град, 1993, стр. 285.
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хи ља да што је по ред на ве де них фак то ра ре зул тат и чи ње ни це да 
су их сло ве нач ке вла сти (1992) из бри са ле из ре ги стра стал них ста-
нов ни ка. Ма да су по бро ју и уде лу дру га ет нич ка за јед ни ца (по сле 
Сло ве на ца), Ср би не ужи ва ју ма њин ска пра ва као што је то слу чај 
са ита ли јан ском и ма ђар ском ма њи ном ко је се тре ти ра ју као аутох-
то не, а чи ји је број при пад ни ка знат но ма њи (Ита ли ја на има око 
3,5 хи ља да а Ма ђа ра 8,5 хи ља да), од но сно за јед но чи не око 0,5% 
ста нов ни штва Сло ве ни је. 

У по гле ду основ них де мо граф ских струк ту ра, оно што ва жи 
за го то во сва ку ими грант ску по пу ла ци ју ва жи и за срп ску, јер у 
пол ној струк ту ри пре о вла ђу је му шко ста нов ни штво (21,6 хи ља да 
му шка ра ца или 55,4% и 17,4 хи ља да же на или 44,6%). Са аспек та 
обра зов ног ни воа, пре о вла ђу је сред њи сте пен струч не спре ме (око 
17,7 хи ља да или 51,5%), за тим основ но обра зо ва ње (11,6 хи ља да 
или око 33,7%) и ви ше или ви со ко обра зо ва ње (око 2,7 хи ља да ли-
ца или 8%). С об зи ром да се у Сло ве ни ји при вред ни раз вој 1970-
их го ди на за сни вао на ула га њу у рад но ин тен зив не гра не за ко је 
је би ла по треб на ни ско о бра зо ва на рад на сна га, у ква ли фи ка ци о ној 
струк ту ри Ср ба до ми ни ра ју рад ни ци на ма ши на ма и ин ду стриј ски 
про из во ђа чи (4,5 хи ља да или око 22%), за тим они ко ји оба вља ју 
јед но став не по сло ве (4,1 хи ља да или око 20%), за ни ма ња ко ја су 
ве зи са не ин ду стриј ским на чи ном ра да (3,1 хи ља да), или услу-
жним за ни ма њи ма (2,3 хи ља да), док је знат но ма њи број струч ња-
ка (690) и ви со ких слу жбе ни ка и ме на џе ра (690).15) 

На чин и узро ци до се ља ва ња Ср ба у Сло ве ни ју де тер ми ни-
са ли су и њи хо ве ми грант ске од ли ке због че га ни су про стор но хо-
мо ге ни зо ва ни на јед ном под руч ју већ су дис пер зив но на ста ње ни, 
ра су ти у го то во свим оп шти на. Као из ра зи то ур ба на по пу ла ци ја 
нај ви ше су кон цен три са ни у ре ги о ну Љу бља не (пре ко јед не тре-
ћи не од укуп не срп ске по пу ла ци је ко ја жи ви у Сло ве ни ји), за тим 
у оп шти на ма Крањ, Ма ри бор, Це ље, Ко пар, Ве ле ње, Је се ни це и 
дру гим ин ду стриј ским и ру дар ским цен три ма (са уде ли ма од око 
3% до 7%). Нај ма њи број Ср ба има ју на се ља ис точ не и се ве ро и-
сточ не Сло ве ни је ко ја су пре те жно аграр на што по твр ђу је вр сту 
ми гра ци о них кре та ња у пе ри о ду бр зе ин ду стри ја ли за ци је Сло ве-
ни је. Ва жно је ис та ћи да упра во та кав раз ме штај Ср ба ко је од ли ку-
је те ри то ри јал на дис пер зи ја чи ни ре ле ван тан де мо граф ски фак тор 
ко ји уз оста ле раз ло ге об ја шња ва за што ни је до шло до уну тра шње 

15)  M. Ко мац, “По ло жај Ср ба у Сло ве ни ји”, у: Положајиидентитетсрпскемањинеују-
гоисточнојицентралнојЕвропи (при ре дио: В. Ста нов чић ), СА НУ, Бе о град, 2005, стр. 
265.
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хо мо ге ни за ци је срп ске по пу ла ци је, од но сно до ши рег ис по ља ва ња 
ет нич ког иден ти те та. 

ПОЛОЖАЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ СРБА КАО НОВЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СЛОВЕНИЈИ

Са фор ми ра њем но ве др жа ве Сло ве ни је ра ди кал но су се про-
ме ни ли по ло жај, пра ва и усло ви очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та 
Ср ба. На ста нак са мо стал не др жа ве отво рио је про блем до би ја ња 
др жа вљан ства (па са мим тим и ко ри шће ња ма њин ских пра ва) за 
бив ше на ро де СФРЈ ко ји су се већ на ла зи ли на ра ду или бо рав ку у 
Сло ве ни ји (Ср би, Хр ва ти, Бо шња ци) и та ко се го то во пре ко но ћи 
на шли у по зи ци ји стра них др жа вља на и при пад ни ка ими грант ске 
еко ном ске за јед ни це.16) Ова ли ца, иако су има ла стал но пре би ва-
ли ште у Сло ве ни ји, из бри са на су из ре ги стра стал ног ста нов ни-
штва, од у зе то им је др жа вљан ство и на тај на чин су ли ше ни свих 
гра ђан ских и људ ских пра ва. Устав ни суд Сло ве ни је је пре су дио 
(1999. и 2002) да је та кав по сту пак био не у ста ван, али је на кра ју 
слу чај ипак до спео до Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру 
ко ји је до нео од лу ку (2010) на осно ву ко је је из бри са ним ли ци ма 
ре тро ак тив но вра ће но пра во на трај но пре би ва ли ште, чак и пра во 
на др жа вљан ство. Сло ве ни ја је на кон то га до не ла За кон о уре ђе њу 
ста ту са др жа вља на дру гих др жа ва на след ни ца бив ше СРФЈ (2010) 
чи ме је то пра во ре а ли зо ва но. 

Фор мал но-прав ни ста тус Ср ба у Сло ве ни ји још увек ни је ја-
сно де фи ни сан и пред ста вља отво ре но пи та ње о ко ме ће се и у 
на ред ном пе ри о ду раз го ва ра ти. Иако су по број но сти нај ве ћа ма-
њин ска за јед ни ца, они не ма ју ста тус на ци о нал не ма њи не и мо гућ-
ност оства ре ња пра ва ко ја би им по том осно ву при па да ла. Та ко ђе, 
не ма ју ни ста тус аутох то но сти (ма да за то и не по сто ји зва нич на 
де фи ни ци ја о ду жи ни бо рав ка на те ри то ри ји Сло ве ни је) упр кос то-
ме што су се њи хо ви пре ци до се ли ли још сре ди ном 16. ве ка у Сло-
ве ни ју, од но сно у Бе лу Кра ји ну. 17) 

16) Др жа вљан ство као кри те ри јум за до би ја ње ста ту са на ци о нал не ма њи не мно ге др жа-
ве ко ри сте у сми слу по ста вља ња по себ них (или не мо гу ћих) усло ва за ње го во сти ца ње 
при пад ни ци ма тзв. но вих ма њи на. 

17) Пре ма исто риј ским из во ри ма, Ср би су до шли на про стор Бе ле Кра ји не још 1530. го ди-
не у вре ме ве ли ких се о ба Ср ба, ка да су на се ља ва ли гра нич но под руч је ко је је Аустро-
у гар ска фор ми ра ла као од брам бе ну ли ни ју од Ту ра ка, по зна то као Вој на Кра ји на. У 
ет но ло шкој ли те ра ту ри се Бе ла Кра ји на на во ди као ре ги он где Ср би жи ве го то во по ла 
ве ка и где су у ве ли кој ме ри ус пе ли да са чу ва ју свој на ци о нал ни иден ти тет, је зик, ве ру 
и оби ча је. Ви де ти: Д. Ог ња но вић, «По глед кроз про шлост и ви ђе ње бу дућ но сти Ср ба у 
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Због чи ње ни це да им ни су за га ран то ва на ни ка ква ма њин ска 
пр ва, а по себ но има ју ћи у ви ду про блем ма тер њег је зи ка као нај ва-
жни је ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та, Ср би ма пре ти аси ми-
ла ци ја. При ли ком по пи са из 1991. го ди не, по ста вље на су два пи-
та ња што ја сно по ка зу је да је де вал ви ра ње срп ског је зи ка за по че ло 
још и пре фор ми ра ња но ве са мо стал не др жа ве Сло ве ни је. Та ко, у 
ет нич ки ме шо ви тим бра ко ви ма, сло ве нач ки је зик пре вла да ва без 
об зи ра ко ји од ро ди те ља је срп ске на ци о нал но сти, док је зик ве ћин-
ског на ро да има зна чај ну уло гу и у окви ру не сло ве нач ких, ет нич ки 
хо мо ге них по ро ди ца. На при мер, са мо 10-12% де це чи ја су оба ро-
ди те ља Ср би на во ди срп ски је зик као го вор ни је зик.18) 

Сло ве нач ки је зик је зва ни чан је зик у Сло ве ни ји. По пис из 
2002. го ди не, по ка зу је да се 87,7% ста нов ни штва Сло ве ни је де-
кла ри са ло за сло ве нач ки као ма тер њи је зик, за тим хр ват ски 2,8%, 
срп ски 1,6%, бо сан ски 1,6% и дру ги. Број ли ца ко ји су на ве ли срп-
ски као ма тер њи је зик (31,3 хи ља де) ма њи је од укуп ног бро ја Ср-
ба (39,0 хи ља да), што ука зу је на при су тан про цес аси ми ла ци је.19) 
Ма ђар ски и ита ли јан ски има ју ста тус зва нич ног је зи ка у ет нич ки 
ме шо ви тим сре ди на ма (у по гра нич ним де ло ви ма са Ма ђар ском и 
Ита ли јом), док срп ски је зик гу би дру штве ну вред ност и огра ни ча-
ва се са мо на ко му ни ка ци ју у окви ру при пад ни ка срп ске ет нич ке 
за јед ни це. У прак си то зна чи да при пад ни ци срп ске ма њи не упо-
тре бља ва ју свој је зик са мо са су на род ни ци ма и у по ро ди ци, док у 
јав ном жи во ту они упо тре бља ва ју је зик сре ди не пре ко ко јег по-
сти жу дру штве ну и со ци јал ну про мо ци ју. Усва ја ње дру гог је зи ка 
нај пре као го вор ног, а за тим и као ма тер њег (у дру гој, тре ћој и на-
ред ним ге не ра ци ја ма), ука зу је на де ло ва ње ет но ге нет ских и аси-
ми ла ци о них про це са, па с тим у ве зи, јед но од нај ва жни јих пи та ња 
ко је би тре ба ло ре гу ли са ти је сте пра во на упо тре бу и обра зо ва ње 
на свом ма тер њем је зи ку и пи сму. 

Сло ве ни ју је Са вет Евро пе упо зо ра вао на нео п ход ност вред-
но ва ња срп ског (као и хр ват ског и бо сан ског) је зи ка. У пр вом из-
ве шта ју Од бо ра струч ња ка (2004) на стао на осно ву Европ ске по-

Бе лој Кра ји ни», у: СрбиуСловенији, (при ре дио В. Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни-
ца, Бе о град, 1997, стр. 103. 

18) М. Ко мац, «Ср би у Сло ве ни ји» у: СрбиуСловенији(при ре дио В. Пе тро вић), Свет ска 
срп ска за јед ни ца, Бе о град, 1997, стр. 126. 

19)  Ма тер њи је зик пред ста вља објек тив но и јед но од нај ва жни јих по пи сних пи та ња за 
ана ли зу ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва има ју ћи у ви ду да је на ци о нал на при пад ност 
про мен љи ва ка те го ри ја усло вље на раз ли чи тим фак то ри ма, па због то га по ја ва ал те ро-
фо ни је, од но сно не по кла па ње је зи ка и на ци о нал но сти ука зу је на ве ћу или ма њу при-
сут ност аси ми ла ци о них про це са. Ви де ти: Н. Ра ду шки, «Ме ђу соб на де тер ми ни са ност 
на ци о нал ног и је зич ког иден ти те та - де мо граф ски аспект»,Политичкаревија, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3 /2012, стр. 171.
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ве ље о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма (при ме на По ве ље у 
Сло ве ни ји) ука за но је на тра ди ци о нал но при су ство срп ског је зи ка 
у Сло ве ни ји од 16. ве ка. Због то га се пред ла же Вла ди да у са рад-
њи са ли ци ма ко ји тај је зик го во ре, утвр де чи ње ни це и пред ста ве 
ре зул та те тог по ступ ка у сле де ћем пе ри о дич ном из ве шта ју. Од бор 
ми ни ста ра Са ве та Евро пе усво јио је (2004) пре по ру ку о спро во ђе-
њу Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма у ко јој 
је из ме ђу оста лог пред ло жио сло ве нач ким ор га ни ма вла сти да по-
шту ју сва за па жа ња Од бо ра струч ња ка, а пре све га да „ у са рад њи 
са љу ди ма ко ји те је зи ке го во ре раз ја сне пи та ње тра ди ци о нал ног 
при су ства срп ског и бо сан ског је зи ка у Сло ве ни ји.“ 20) 

Да нас Ср би у Сло ве ни ји не ма ју сво је шко ле, ме ди је и ин сти-
ту ци је ко је би не го ва ле на ци о нал ни иден ти тет, гу бе је зик, ве ру и 
кул ту ру. Не по сто ји ни јед на шко ла на срп ском је зи ку, по сле 1992. 
го ди не пот пу но је уки ну та на ста ва срп ског је зи ка та ко да де ца не 
мо гу да уче свој ма тер њи је зик и ћи ри лич но пи смо и ве ћи на мла-
дих го во ри са мо сло ве нач ки. Од уни вер зи тет ских цен та ра у Сло-
ве ни ји, ка те дра за срп ски је зик по сто ји на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Љу бља ни, док је ка те дра на Ма ри бор ском уни вер зи те ту уки ну та. 
У по гле ду кул ту ре, Ср би се пре ко осни ва ња соп стве них ор га ни-
за ци ја и удру же ња за ла жу за очу ва ње свог ет нич ког и кул тур ног 
иден ти те та и ње го ве јав не афир ма ци је у дру штву.21)

На кра ју, ва жно је ис та ћи да Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да на-
ста ви са на по ри ма да за срп ски на род у Сло ве ни ји обез бе ди до би-
ја ње ста ту са на ци о нал не ма њи не, а на ро чи то пра во на на ста ву на 
ма тер њем је зи ку што се мо же оси гу ра ти и без про ме не уста ва у 
скла ду са по сто је ћим за ко ни ма, про пи си ма и ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма. Срп ска ма њи на у Сло ве ни ја тра жи исто оно што Сло вен-
ци већ има ју у Ср би ји - ста тус на ци о нал не ма њи не и пра ва ко ја им 
по том осно ву при па да ју. 

20) ECRML, Evrop ska li sti na o re gi o nal nih ali manj šin skih je zi kih. Upo tre ba li sti ne v Slo ve ni ji, 
2004, на ве де но пре ма: М. Ко мац, Р. Бе штер, Ф. Ме двед и дру ги,СрбиуБелојКрајини-
Врлинићи,РадојчићииКордићибилисупрвинасељеници1593. оп. Цит, стр. 18.

21) Из да вач ка де лат ност Ср ба у Сло ве ни ји по чи ње тек од 1995. го ди не у окви ру СКИЦ 
Пу пин. Штам па на је књи га Би се ри срп ске ли ри ке (1995), као и пе ри о дич но гла си ло 4С 
(1996) у ко ме се об ра ђу ју те ме из исто риј ског, ду хов ног и кул тур ног жи во та срп ског на-
ро да. Те го ди не отво ре на је и књи жа ра ЛИ КОМ са књи га ма срп ских и ју го сло вен ских 
из да ва ча са ци љем да се ба ви из да вач ком де лат но шћу за по тре бе Ср ба у Сло ве ни ји. 
Та ко ђе, у Сло ве ни ји де лу је Удру же ње срп ских књи жев ни ка Сло ве ни је, срп ско кул тур-
но ху ма ни тар но дру штво „Де сан ка Мак си мо вић“ у Це љу, Срп ско удру же ње Сло ве ни је 
„Сте ван Син ђе лић“ у Љу бља ни, Срп ска кул тур на за јед ни ца у Љу бља ни. Ви де ти: М. 
Кла шња „Из да вач ка де лат ност Ср ба у Сло ве ни ји“, у: СрбиуСловенији, (при ре дио В. 
Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни ца, Бе о град, 1997, стр. 155. 
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* * *

Сло ве ни ја је да нас чла ни ца Европ ске уни је, па се с пу ним 
пра вом оче ку је да по шту је кон цепт гра ђан ске др жа ве и пра ва свих 
гра ђа на без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну, вер ску и је зич ку при-
пад ност. Што се ти че по ло жа ја срп ске ма њи не, због не раз ви је ног 
кон цеп та мул ти кул ту ра ли зма и ин те гра ци о не по ли ти ке ба зи ра не 
ис кљу чи во на ин те ре си ма др жа ве, до ми ни ра про цес спо ре адап-
та ци је у дру штво што ука зу је на ква ли тет ве ћин ско-ма њин ских 
од но са ко ји се че сто озна ча ва као “не раз ви је на адап та ци ја”, а под-
ра зу ме ва не до вољ но раз ви јен кул тур ни плу ра ли зам с об зи ром на 
ма ле мо гућ но сти раз во ја вла сти тог на ци о нал ног и кул тур ног иден-
ти те та.22) За Ср бе у Сло ве ни ји је нај при хва тљи ви ји мо дел пу не 
адап та ци је и ин те гра ци је у све сег мен те дру штва, али уз очу ва ње 
на ци о нал ног иден ти те та и ма ни фе сто ва ње сво јих ду хов них, вер-
ских и кул тур них осо бе но сти. Оп ста нак срп ске ет нич ке за јед ни це 
у Сло ве ни ји за ви си од њи хо ве спо соб но сти да ја сно ар ти ку ли шу 
сво је зах те ве, же ље и ци ље ве, за тим од по ли тич ке во ље др жа ве да 
се им пле мен ти ра ју за кон ске од ред бе ко је се од но се на ма њин ска 
пра ва, али и од спрем но сти и по мо ћи зе мље ма ти це да очу ва ње 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та по др жи од ре ђе ним за кон ским ме-
ра ма.
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Na da Ra du ski 
DEMOGRAPHIC TRENDS, STATUS AND 

RIGHTS OF SERBS IN SLOVENIA 

Re su me
In the be gin ning of the 1990s, the po li ti cal-eco no mi cal cri sis 

and dis in te gra tion of the for mer SFRY ope ned the na ti o nal qu e sti-
on, that was con si de red to be per ma nently and suc cessfully sol ved, in 
the most dra ma tic way, and et hnic con flicts and clas hes fol lo wed the 
dеsintegration of the co un try. With the for ma tion of a new sta tes on the 
ter ri tory of the for mer Yugo sla via, the exi sten ce of nu me ro us and dif fe-
rent na ti o nal mi no ri ti es (“old” and “new”) re qu i red a dif fe rent ap pro ach 
to the ir pro tec tion and in te gra tion in com plex po li ti cal cir cum stan ces. 
Thus, the po si tion of the so-cal led new mi no ri ti es dra sti cally chan ged 
sin ce they for med con sti tu ent na ti ons in the for mer SFRY, whi le af ter 
se ces sion they re ma i ned se pa ra ted from the ir ho me na ti ons, and be ca-
me na ti o nal mi no ri ti es al most over night (Serbs in Slo ve nia, Slo ve ni ans 
in Ser bia, etc.) 

Оut of Ser bia, in for mer Yugo slav re pu blics li ve ne arly half a 
mil lion per sons be lon ging to Ser bian na ti o na lity аs new na ti o nal mi no-
rity. This pa per gi ves a short re vi ew of so cial-de mo grap hic cha rac te ri-
stics of Serbs in Slo ve nia, as well as it analyzes the sta tus, the qu e sti on 
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of na ti o nal iden tity and ways and pos si bi li ti es of its ma in te nan ce. The 
main da ta so ur ces are the of fi cial po pu la tion cen su ses (1948-2002) con-
si de ring that the si ze and et hnic com pac tness are the main de mo grap hic 
fac tors that sig ni fi cantly af fect the re a li za tion of the rights and fre e-
doms of each mi no rity. Ac cor ding to the Slo ve nian 2002 cen sus, 2,0 
% (38.964) dec la red to be Serbs, and af ter the Slo ve ni ans them sel ves, 
Srebs ap pe ar to be lar gest et hnic gro up in the co un try. 

Alt ho ugh the so cial and le gal sta tus of the Ser bian mi no rity is 
de ter mi ned by Euro pean stan dards of mi no rity rights, the analysis po-
ints to the ir un fa vo ra ble and un de fi ned sta tus, and in prac ti ce they are 
fa cing as si mi la tion. Slo ve nia is fa cing a chal len ge of the con fir ma tion 
of et hnic plu ra lism wit hin its bor der. Bi la te ral tre a ti es are the way for 
ef fi ci ent pro tec tion of com pa tri ots of ho me land co un try, as well as ef-
fi ci ent mec ha nism for bet ter in te gra tion of mi no ri ti es in all fi elds of 
so cial li fe in ter ri to rial co un try. Mi no ri ti es rights con si sted in many bi-
la te ral tre a ti es are next: right on et hnic, cul tu ral and re li gion iden tity, 
right to edu ca tion, me dia rights, etc. Re spec ting ba sic hu man rights and 
fre e dom, as well as na ti o nal mi no rity pro tec tion, re pre sent the ba sic 
fac tors of sta bi lity, se cu rity and de moc ra tic and so cio-eco no mic de ve-
lop ment of every co un try. 
Key words: Serbs, de mo grap hic trends, cen sus, new na ti o nal mi no rity, sta tus, 

rights, le gi sla tion, Slo ve nia.

* Овај рад је примљен 14. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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Vla di slav B. So ti ro vic
Myko las Ro me ris Uni ver sity, In sti tu te of Po li ti cal Sci en ces

Vil ni us, Lit hu a nia

KO SO VO & ME TO HI JA:  
TEN YEARS AF TER THE 
„MARCH PO GROM 2004“

Sum mary
This pa per de als with the qu e sti on of po li ti cal and hu man/mi-

no rity rights in the re gion of Ko so vo & Me to hi ja ten years af ter the 
„March Po grom 2004“ and fif teen years af ter the NA TO’s mi li tary ag-
gres sion on Ser bia and Mon te ne gro and oc cu pa tion of the re gion. An 
im por tan ce of this re se arch to pic is in a fact that for the first ti me in the 
Euro pean hi story a ter ro rist-style and ma fia-ru led (qu a si)in de pen dent 
sta te was cre a ted by a full di plo ma tic, po li ti cal, eco no mic, mi li tary and 
fi nan cial spon sor ship by the West un der the um brel la of the NA TO’s 
and the EU’s pro tec ti ve ad mi ni stra tion. The pre ce den ce of Ko so vo’s 
self-proc la i med in de pen den ce in Fe bru ary 2008 al ready had se ve ral 
ne ga ti ve „do mi no ef fect“ con se qu en ces el sew he re in Euro pe (the Ca-
u ca sus, the Cri mean Pe nin su la...). The aim of the pa per is to pre sent 
a cur rent si tu a tion in Ko so vo & Me to hi ja and pos si ble con se qu en ces 
of the Ko so vo ca se for the in ter na ti o nal re la ti ons and the post-Cold 
War world’s or der. In this short analysis of the si tu a tion in pre sent-day 
Ko so vo & Me to hi ja, in or der to re a li ze our re se arch goal we used the 
com pa ra ti ve met hod, the met hod of analysis of the text and the met hod 
of the mu tual com ple ment of the da ta from the so ur ces and li te ra tu re.
Key words: Ko so vo, Me to hi ja, ter ro rism, se pa ra tism, NA TO, EU, se cu rity, 

Yugo sla via

It pas sed ten years af ter the „March Po grom 2004“ in Ko so vo & 
Me to hi ja aga inst the lo cal Serbs or ga ni zed and do ne by Ko so vo Al ba-
ni ans, led by the ve te rans from the Ko so vo Li be ra tion Army – the KLA 
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and lo gi sti cally su por ted by the NA TO’s oc cu pa tion tro ops in Ko so vo 
& Me to hi ja un der the na me of the Ko so vo For ces – the KFOR. That 
was simply a con ti nu a tion of the last sta ge (up to now) of di smem ber-
ment of ex-Yugo sla via – the Ko so vo War (1998-1999) and the NA TO's 
mi li tary in ter ven tion (March 24th–Ju ne 10th, 1999) aga inst and ag gres-
sion on Ser bia and Mon te ne gro (at that ti me com po sing the Fe de ral 
Re pu blic of Yugo sla via - the FRY) by vi o la ting the in ter na ti o nal law.1) 
In this con text, we can say that at the end of the 20th cen tury the fa te of 
ex-Yugo sla via was be ing de ter mi ned by se ve ral in ter na ti o nal or ga ni za-
ti ons, but not de ci si vely by the Yugo slavs them sel ves.2)

The NA TO’s mi li tary in ter ven tion aga inst the FRY in March-Ju-
ne of 1999 (led by the USA) for the for mal re a son of pro tec tion of the 
hu man (Al ba nian) rights in Ko so vo,3) mar ked a cru cial step to ward fi-
nis hing the pro cess of cre a tion of the glo bal „Pax Ame ri ca na“ in the 
form of the NA TO’s World Or der - the NWO.4) As the NA TO used for ce 
aga inst the FRY wit ho ut the UN Se cu rity Co un cil san cti ons and per-
mis sion and al so wit ho ut an of fi cial proc la ma tion of the war we can 
call this mi li tary in ter ven tion in fact as a pu re „agres sion“ aga inst one 

1) That the NA TO vi o la ted the in ter na ti o nal law by bom bing the FRY in 1999 was cle arly re-
cog ni zed in March 2014 by at that ti me Ger many’s can cel lor (the PM) Ger hard Schre der 
(Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, March 10th, 2014: http://www.nspm.rs/hro ni ka/ger hard-sre-
der-in ter ve ni ci ja-na-kri mu-je-kr se nje-me dju na rod nog-pra va-ali-to-je-bi lo-i-na se-bom bar do-
va nje-sr bi je-1999.html). On this is sue see do cu men tary mo vie in three parts: „NA TO’s Il le gal 
War Aga inst Ser bia“ (http://www.youtu be.com/watch?v=jo aNkHKxapk; http://www.youtu-
be.com/watch?v=Gaz8rzUW0Lc; http://www.youtu be.com/watch?v=K4vzr8l3FvU). On the 
iden tity and po li tics in the post-Yugo sla via’s suc ces sor sta tes, see: Ro bert Hud son, Glenn 
Bow man, Af ter Yugo sla via: Iden ti ti es and Po li tics Wit hin the Suc ces sor Sta tes, Lon don-New 
York: Pal gra ve Mac mil lan, 2012.

2) On the is sue of de struc tion of ex-Yugo sla via and Ko so vo qu e sti on, see: F. Step hen Lar ra bee 
(ed.), The Vo la ti le Pow der Keg: Bal kan Se cu rity af ter the Cold War, Was hing ton, D.C.: The 
Ame ri can Uni ver sity Press, 1994; Su san L. Wo od ward, Bal kan Tra gedy: Cha os and Dis so-
lu tion Af ter the Cold War, Was hing ton, D.C.: The Bro o kings In sti tu tion, 1995; Ric hard H. 
Ul lman (ed.), The World and Yugo sla via‘s Wars, New York: A Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, 
1996; Ja mes Gow, Tri umph of the Lack of Will: In ter na ti o nal Di plo macy and the Yugo slav 
War, Lon don: Hurst & Com pany, 1997; John B. Al lcock, Ex pla i ning Yugo sla via, New York: 
Co lum bia Uni ver sity Press, 2000; Je le na Gu sko va, Isto ri ja ju go slo ven ske kri ze 1990-2000, 
I-II, Be o grad: IGA“M“, 2003; Ian King, Whit Ma son, Pe a ce at Any Pri ce: How the World Fa-
i led Ko so vo, Lon don: C. Hurst & Co. (Pu blis hers) Ltd, 2006; Da vid Chan dler, From Ko so vo 
to Ka bul and Beyond: Hu man Rights and In ter na ti o nal In ter ven tion, Lon don-Ann Ar bor, MI: 
Plu to Press, 2006; Da vid L. Phil lips, Li be ra ting Ko so vo: Co er ci ve Di plo macy and U.S. In ter-
ven tion, Cam brid ge, MA: Bel fer Cen ter for Sci en ce, 2012; Mis ha Glenny, The Bal kans: Na ti-
o na lism, War, and the Gre at Po wers 1804-2011, New York-Lon don: Pen guin Bo oks, 2012.

3) See: Ken Bo oth (ed.), The Ko so vo Tra gedy: The Hu man Rights Di men si ons, Lon don-Por-
tland, OR: Frank Cass & Co. Ltd, 2001. 

4) On the is sue of the NWO and the Rus sian Bal kan po licy, see: Vla di slav B. So ti ro vić, „The 
NA TO World Or der, the Bal kans and the Rus sian Na ti o nal In te rest“, Vla di slav B. So ti ro vić, 
Bal ca nia: Sci en ti fic Ar tic les in En glish, Vil ni us: Lit hu a nian Uni ver sity of Edu ca ti o nal Sci en-
ces Press „Edu ko lo gi ja“, 2013, pp. 110-129; Ja mes He a dley, Rus sia and the Bal kans: Fo re ign 
Po licy from Yelt sin to Pu tin, Lon don: Hurst & Com pany, 2008.
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so ve re ign sta te.5) In the Bal kans NA TO ac qu i red not only a big mi li tary 
ex pe ri en ce and an op por tu nity to ex ha ust old and use new we a pons,6) 
but al so ma na ged to en han ce its ac ti vi ti es, ma king its way to a glo bal 
or ga ni za tion.

Af ter the Ko so vo War the UN’s Se cu rity Co un cil Re so lu tion 
1244 (from Ju ne 1999) ga ve the man da te for the ef fec ti ve pro tec tion 
of the uni ver sal hu man and mi no rity rights va lu es of all in ha bi tants on 
the ter ri tory of the so ut hern Ser bia’s Auto no mo us Re gion of Ko so vo & 
Me to hi ja (in En glish lan gu a ge known only as Ko so vo).7) At such a way, 
the re spon si bi lity for pro tec tion of hu man li ves, fre e dom and se cu rity 
in Ko so vo was thus tran sfer red to the “in ter na ti o nal” pu blic aut ho ri ti es, 

5) Co stis Ha dji mic ha lis, „Ko so vo, 82 Days of an Un dec la red and Unjust War: A Ge o po li ti cal 
Com ment“, Euro pean Ur ban and Re gi o nal Stu di es, 7 (2), 2000, pp. 175-180.

6) On the is sue of used de ple ted ura ni um by the NA TO du ring the Per sian Gulf War and the 
Ko so vo War, see: Da rryl P. Ar fsten, Ken neth R. Still, Glenn D. Ritchie, „A Re vi ew of the Ef-
fects of Ura ni um and De ple ted Ura ni um Ex po su re on Re pro duc tion and Fe tal De ve lop ment“, 
To xi co logy and In du strial He alth, 17, 2001, pp. 180-191. It has to be no ti ced that the de ple ted 
ura ni um was used by the NA TO‘s for ces in 1999 bom bing of the FRY in ar mo ur-pe ne tra ting 
mu ni ti ons, mi li tary ve hic le ar mor, and air craft, ship and mis si le co un ter we ig hting and bal la-
sting ap pli ca ti ons. The com bat ap pli ca ti ons of the de ple ted ura ni um al loy in the Per sian Gulf 
War and the Ko so vo War re sul ted in hu man acu te ex po su re to the de ple ted ura ni um‘s dust, 
va por or aero sol, and to the chro nic ex po su re from tis sue em bed ding of the de ple ted ura ni-
um‘s shrap nel frag ments. 

7) On the uni ver sal hu man and mi no rity rights, see: Will Kymlic ka (ed.), The Rights of Mi no-
rity Cul tu res, Ox ford-New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2000; Jan Knip pers Black, The 
Po li tics of Hu man Rights Pro tec tion, Lan ham, Maryland: Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers, 
Inc., 2010; Di nah L. Shel ton, Pa o lo G. Ca roz za, Re gi o nal Pro tec tion of Hu man Rights: Ba sic 
Do cu ments, Ox ford-New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2013. It has to be stres sed that the 
Al ba nian mi no rity in Ser bia wit hin the re gion of Ko so vo & Me to hi ja in the So ci a list Yugo-
sla via enjoyed all kind of mi no rity rights ac cor ding to the in ter na ti o nal law and even abo ve 
it. The re gion has its own pre si dent, con sti tu tion, par li a ment, po li ce, aca demy of sci en ce, 
law, press, edu ca tion system, etc. In the ot her words, Al ba nian-run and do mi na ted Ko so vo & 
Me to hi ja was in fact an in de pen dent po li ti cal su bject in Yugo sla via equ al with all Yugo sla-
via's re pu blics. Wit hin such po li ti cal con di ti ons Ko so vo Al ba ni ans de ve lo ped a high ran ge of 
the po licy of the op pres sion and ex pul si on from the re gion of the et hnic Serbs with a strong 
ten dency to se pa ra te the re gion from the rest of Ser bia and in clu de it in to a Gre a ter Al ba nia. 
What Mi lo še vić’s go vern ment did in 1989 it was abo lis hment of just po li ti cal in de pen den ce 
of both auto no mo us re gi ons in Ser bia – Voj vo di na and Ko so vo & Me to hi ja in or der to pro tect 
the co un try from ter ri to rial de struc tion. Ho we ver, even af ter 1989 Ko so vo Al ba ni ans enjoyed 
mi no rity rights ac cor ding to the ba sic stan dards of the in ter na ti o nal law. Many mi no ri ti es in 
Euro pe or el sew he re to day can just dre am abo ut mi no rity rights left to Ko so vo Al ba ni ans by 
Ser bia’s go vern ment in 1989. For the mat ter of com pa ri son, for in stan ce, the Kurds in Tur key 
(from 1999 a can di da te co un try for the EU mem ber ship) enjoy no sin gle mi no rity right for the 
very re a son as they are not re cog ni zed as mi no rity gro up at all. From the le gal po int of vi ew 
by the Tur kish go vern ment, the Kurds do not even exist in Tur key as the et hno cul tu ral and 
lin gu i stic gro up. For this re a son, the pro cess of Kur dish as si mi la tion in Tur key is on the way 
on. On the Kur dish qu e sti on in Tur key, see: Me tin He per, The Sta te and Kurds in Tur key: The 
Qu e sti on of As si mi la tion, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2007; Cenk Saraçoglu, Kurds of 
Mo dern Tur key: Mi gra tion, Neo li be ra lism and Ex clu si on in Tur kish So ci ety, Ta u ris Aca de mic 
Stu di es, 2010; Mic hael M. Gun ter, The Kurds: The Evol ving So lu tion to the Kur dish Pro blem 
in Iraq and Tur key, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2011; No ah Be ratsky (ed.), The Kurds, 
Gre en ha ven Press, 2013; Ra ma zan Aras, The For ma tion of Kur dis hness in Tur key: Po li ti cal 
Vi o len ce, Fe ar and Pain, Lon don-New York: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up, 2014. 
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but in fact only to the NA TO: the ad mi ni stra tion of the Uni ted Na ti-
ons’ Mis sion in Ko so vo - the UN MIK, and the “in ter na ti o nal” mi li tary 
for ces - (the KFOR, Ko so vo For ces). Un for tu na tely, very soon this re-
spon si bi lity was to tally chal len ged as aro und 200.000 et hnic Serbs and 
mem bers of ot her non-Al ba nian com mu ni ti es we re ex pel led from the 
re gion by the lo cal et hnic Al ba ni ans led by the KLA’s ve te rans. At any 
ca se, mostly suf fe red the et hnic Serbs. It left to day only up to 3% of the 
non-Al ba ni ans in Ko so vo in com pa ri son to the pre-war si tu a tion out of 
a to tal num ber of the non-Al ba ni ans in this pro vin ce that was at le ast 
12%. Only up to March 2004 aro und 120 Serb Ort ho dox Chri stian re-
li gi o us ob jects and cul tu ral mo nu ments we re de va sta ted or de stroyed.8)

Ho we ver, the most ter ri ble in the se ri es of Ko so vo Al ba nian 
erup ti ons of vi o len ce aga inst the Serbs li ving in this re gion was or ga ni-
zed and car ried out bet we en March 17th-19th, 2004, ha ving all the fe a tu-
res of the Na zi-style or ga ni zed po groms. Du ring the tra gic events of the 
“March Po grom 2004”, in a de struc ti ve as sa ult of tens of tho u sands by 
Ko so vo Al ba ni ans led by ar med gro ups of re dres sed the KLA’s ve te rans 
(the Ko so vo Pro tec tion Cor pus - the KPC, a fu tu re Ko so vo Al ba nian re-
gu lar army), a syste ma tic et hnic cle an sing of the re ma i ning Serbs was 
car ried out, to get her with de struc tion of ho u ses, ot her pro perty, cul tu ral 
mo nu ments and Ser bian Ort ho dox Chri stian re li gi o us si tes. Ne vert he-
less, the in ter na ti o nal ci vil and mi li tary for ces in the re gion ha ve been 
only “stun ned” and “sur pri sed” what was go ing on. The “March Po-
grom 2004”, which re sul ted, ac cor ding to the do cu men tary so ur ces, in 
the loss of se ve ral tens of li ves, se ve ral hun dreds of wo un ded (in clu ding 
and the mem bers of the KFOR as well), mo re than 4.000 exi led et hnic 
Serbs, mo re than 800 Ser bian ho u ses set on fi re and 35 de stroyed or 
se ve rely da ma ged Ser bian Ort ho dox Chri stian chur ches and cul tu ral 
mo nu ments,9) su rely re ve a led the real si tu a tion on the gro und in Ko so-
vo even 60 years af ter the Ho lo ca ust du ring the WWII. Un for tu na tely, 
the at tempts of the Serbs and espe ci ally by the go vern ment of Ser bia at 

8) On this is sue, for in stan ce, see: Мир ко Чу пић, Оте та зе мља. Ко со во и Ме то хи ја (зло чи ни, 
про го ни, от по ри...), Бе о град: Но лит, 2006; 

 Vi deo: Bo ris Ma la gur ski, “Ko so vo: Can You Ima gi ne?”, Ca na da, 2009
 (http://www.youtu be.com/watch?v=9nHWsWOg tiw&in dex=2&list=PL999EB6ACC07

FC959); 
 Vi deo: “La Gu er ra In fi ni ta”, First part, RAI, Italy (http://www.youtu be.com/

watch?v=Ho2yXwa2dtE&in dex=21&list=PL999EB6ACC07FC959); 
 Vi deo: “La Gu er ra In fi ni ta”, Se cond part, RAI, Italy
 (http://www.youtu be.com/watch?v=8EnMJXvK7Bw&in dex=37&list=PL999EB6ACC07

FC959).

9)  March Po grom in Ko so vo and Me to hi ja. March 17-19, 2004 with a sur vay of de stroyed and 
en dan ge red Chri stian cul tu ral he ri ta ge, Bel gra de: Mi ni stry of Cul tu re of the Re pu blic of Ser-
bia-Mu se um in Pri šti na (dis pla ced), 2004, p. 8. 



Vla di slav B. So ti ro vic Kosovo & Metohija: Ten Years After. The „March ...

271

that ti me led by dr. Vo ji slav Ko štu ni ca (a le a der of the De moc ra tic Party 
of Ser bia) to call an in ter na ti o nal at ten tion to the hu man and mi no rity 
rights vi o la tion si tu a tion in this re gion pro ved to ha ve been both un suc-
cessful and ju sti fied.

It is thus ne ces sary to re i te ra te that et hnic cle an sing of the Serbs 
(and ot her non-Al ba nian po pu la tion) in the re gion of Ko so vo by the 
lo cal Al ba ni ans af ter the mid-Ju ne 1999 me ans put ting in to prac ti ce 
the an ni hi la tion of a Ser bian ter ri tory of ex qu i si te hi sto ric, spi ri tual, 
po li ti cal and cul tu ral top-le vel sig ni fi can ce in terms of the Ser bian na-
tion, sta te and the Church, and its every-day vi si ble tran sfor ma tion in to 
anot her Al ba nian sta te in the Bal kans with a real wish and pos si bi lity 
to unify it with a ne ig hbo ring mot her land Al ba nia. At such a way, the 
main ge o po li ti cal goal of the First Al ba nian Pri zren Le a gue from Ju ne 
1878 is be ing bro ught to its at ta in ment, in clu ding its im pli ca ti ons for 
the Pre še vo Val ley in So uth-East Ser bia, We stern Ma ce do nia up to the 
Ri ver of Var dar, a Gre ek por tion of the Epi rus pro vin ce and the Eastern 
Mon te ne gro. It is known that the Al ba nian po li ti cal wor kers re qu i red 
wit hin a fra me work of the First Al ba nian Pri zren Le a gue (1878-1881) 
a cre a tion of a Gre a ter Al ba nia as an auto no mo us pro vin ce in the Ot to-
man Em pi re com po sed by “all Al ba nian et hnic ter ri to ri es”. Mo re pre ci-
sely, it was re qu i red that fo ur Ot to man pro vin ces (vi layets) of Sco dra, 
Ioan ni na, Bi to la and Ko so vo wo uld be com bi ned in to a sin gle Al ba nian 
na ti o nal Ot to man pro vin ce of Vi layet of Al ba nia. Ho we ver, in two out 
of fo ur re qu i red “Al ba nian” pro vin ces - Bi to la and Ko so vo, the et hnic 
Al ba ni ans did not com po se even a sin gle ma jo rity at that ti me.10) Ne-
vert he less, such a Gre a ter Al ba nia with a ca pi tal in Ti ra na exi sted du-
ring the WWII un der Mus so li ni’s and Hi tler’s pro tec to ra te.

The Al ba nian na ti o nal mo ve ment, esta blis hed in ac cor dan ce with 
the pro gram of the First Al ba nian Pri zren Le a gue in 1878, is ke e ping on 
with its ter ro rist ac ti vi ti es up to day. It was par ti cu larly ac ti ve in the pe-
riod of Ita lian and Ger man sup por ted Gre a ter Al ba nia from April 1941 
to May 1945, when it un der to ok the or ga ni za tion of the Al ba nian Qu-
i sling net work of agents. Du ring this pe riod of ti me aro und 100.000 
Serbs from Ko so vo & Me to hi ja ha ve been ex pel led from the ir ho mes to 
ad di tion of aro und 200.000 ex pel led du ring So ci a list Yugo sla via from 
1945 to 1980 lead by Jo sip Broz Ti to who was of Slo ve ne and Cro at 
et hnic ori gin born in Cro a tia and no to ri o us an ti-Serb.11) The pro cess of 
ar ti cu la tion of the Al ba nian se ces si o nist mo ve ment in Ko so vo & Me-
to hi ja con ti nued du ring the post-WWII Yugo sla via and was car ried out 

10) Ду шан Т. Ба та ко вић, Ко со во и Ме то хи ја: Исто ри ја и иде о ло ги ја, Бе о град: Чи го ја штам-
па, 2007, p. 61.

11) On Ti to’s bi o graphy, see: Ja sper Ri dley, Ti to. Bi o gra fi ja, Za greb: Pro me tej, 2000; Пе ро Си-
мић, Ти то. Фе но мен 20. ве ка, Бе о град: Слу жбе ни гла сник-Све до ци епо хе, 2011.
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by Ko so vo Al ba nian an ti-Serb com mu nist par toc racy. The pro cess be-
ca me par ti cu larly in ten se and suc cessful in the pe riod bet we en 1968-
1989. For in stan ce, only from 1981 to 1987 the re we re 22.307 Serbs 
and Mon te ne grins who we re for ced to le a ve Ko so vo & Me to hi ja.12) The 
en tran ce of the NA TO’s tro ops in the re gion in Ju ne 1999 marks the 
be gin ning of the last sta ge of the Al ba nian-plan ned and car ried out the 
“Fi nal So lu tion” of the Ser bian Qu e sti on on the ter ri tory of Ko so vo & 
Me to hi ja – a hi sto ri cal and cul tu ral cra dle of the Ser bian na tion, but in 
which only the et hnic Al ba ni ans ha ve to li ve in the fu tu re.

In the light of the main Al ba nian goal – to esta blish et hni cally 
pu re Gre a ter Al ba nia – it is “un der stan da ble” why it is so im por tant to 
de stroy any Ser bian tra ce on the ter ri tory de fi ned by the aspi ra ti ons. 
The Al ba nian ter ro rism has been de ve lo ping for mo re than two cen tu-
ri es. It has the pro fi le of et hni cally, i.e. the Na zi-ra cist style mo ti va ted 
ter ro rism (li ke the Cro at one), mar ked by ex ces si ve ani mo sity aga inst 
the Serbs.13) Its prin ci pal fe a tu res are the fol lo wing:

1. All kinds of re pres si ve me a su res di rec ted aga inst the Ser-
bian po pu la tion.

2. Ca rrying prac ti cal ac ti ons to for ce the Serbs to le a ve the ir 
ho mes.

3. De va sta tion of the Ser bian Ort ho dox Chri stian re li gi o us ob-
jects and ot her cul tu ral mo nu ments be lon ging to the Ser bian 
na tion which are cle arly te stifying ten cen tu ri es long pre sen-
ce of the Serbs in Ko so vo & Me to hi ja.

4. De struc tion of the com ple te in fra struc tu re used by the mem-
bers of the Ser bian com mu nity.

5. De struc tion of the Ser bian ce me te ri es what me ans de fac to 
de struc tion of the hi sto ri cal ro ots of the Serbs in the re gion.

A long stan ding Mu slim Al ba nian op pres sion and ter ror aga inst 
the Chri stian Ort ho dox Ser bian com mu nity in Ko so vo & Me to hi ja is a 
spe ci fic phe no me non with the gra ve con se qu en ces not only for the lo cal 
Serbs. It be ca me, ho we ver, cle ar that so o ner or la ter it will bring abo ut 
se ve re pro blems for the rest of Euro pe as well.

Ten years ha ve pas sed from the „March Po grom 2004“ and fif-
teen years sin ce the NA TO’s mi li tary ag gres sion aga inst a so ve re ign 
Euro pean sta te of the FRY. At the mo ment, the cru cial qu e sti ons are:

1) What go als did NA TO pur sue? 

12) Је врем Дам ња но вић, Ко сов ска гол го та, Бе о град: Ин тер вју, спе ци јал но из да ње, (22. ок-
то бар) 1988, p. 38. 

13) On ter ro rism in Yugo sla via, see: Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, Бе о град: 
Евро, 2002.
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2) Whet her it ma na ged to co pe with its tasks in the fol lo wing 
(15) years?

3) What did the se years bring to tho se who threw bombs and 
tho se who we re at tac ked?

It has to be ma de cle ar that du ring the Ko so vo War the NA TO 
did not ac hi e ve a mi li tary vic tory as it fa i led to de stroy the army of the 
FRY and the sol di ers’ mo ra le. Ho we ver, a cam pa ign of bom bing got the 
right po li ti cal at mosp he re for de stroying Ser bia (pur po sely not so much 
Mon te ne gro) and for im po sing the ir con di ti ons on the Ser bian go vern-
ment, in clu ding the ru les of the co o pe ra tion with the EU, the In ter na-
ti o nal Cri mi nal Tri bu nal for the For mer Yugo sla via (in the Ha gue) and 
with the NA TO as well. Af ter Ju ne 1999 Ser bia lost al most all op por tu-
ni ti es to con trol its own sta te’s so ve re ignty, ter ri to rial in te grity and na-
ti o nal se cu rity be co ming in a pu re sen se of me a ning a we stern po li ti cal 
and eco no mic co lony. Af ter se ve ral years of inju sti ce and pu nis hment 
by the West be fo re 1999 the Serbs as a na tion lost the will to fight, to 
re sist as they we re prac ti cally alo ne when tried to re pel the at tack of the 
po wer ful we stern mi li tary al li an ce in March-Ju ne 1999. As a con se qu-
en ce, af ter Ju ne 1999 it be ca me much easi er for the West to con ti nue a 
pro cess of de struc tion of Yugo sla via and to ca rry out a po licy of tran-
sfor ming the re gion in to its own co lo nial do main with oc cu pied Ko so vo 
& Me to hi ja as the best exam ple of „die rückke hr des ko lo ni a li smus“.14)

In Oc to ber 2000 Slo bo dan Mi lo se vić, who was a head of Ser bia 
for ten years, was ousted by the stre et re vo lu tion putsch-style li ke it was 
do ne with Ukra i nian pre si dent Vik tor Ja nu ko vich in Ki ev in Fe bru ary 
2004.15) At first sight, the mo ve ca me as unex pec ted, easy and le gal, in 
the ot her words - Yugo sla via’s ho me af fa ir. Ho we ver, the „Re vo lu tion 
of the Fifth Oc to ber 2000“ in Bel gra de, in fact, had been very tho ro-
ughly pre pa red by spe cial di vi si ons („Ot por“ or „Re si stan ce“) spon-
so red by the West, espe ci ally by the CIA. The met hod pro ved to be so 
suc cessful that, ac cor ding to one we stern do cu men tary mo vie ba sed on 
the te sti mo ni es by the mem bers of the Ser bian “Ot por“ mo ve ment, it 
was la ter used in Ge or gia (the „Ro se Re vo lu tion“ in No vem ber 2003) 
and Ukra i ne (the „Oran ge Re vo lu tion“ from la te No vem ber 2004 to Ja-
nu ary 2005 and fi nally in 2013/2014), but fa i led in Mol do va and Iran in 
2009. The sa me so ur ce cla ims that the Ge or gian op po si tion we re ta ught 

14) Han nes Hof ba u er, Eks pe ri ment Ko so vo: Po vra tak ko lo ni ja li zma, Be o grad: Al ba tros Plus, 
2009 (ori gi nal ti tle: Ex pe ri ment Ko so vo: Die Rückke hr des Ko lo ni a li smus).

15) On the stre et-putsch in Ukra i ne in Fe bru ary 2004, see: „Vi tren ko Says World Must Na me 
‚Neo-Na zi Putsch‘ in Ukra i ne; Ci tes Zepp-La Ro uc he on Dan ger of World War III“ (http://
la ro uc he pac.com/no de/29889). 
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in Ser bia, whi le the ir Ukra i nian col le a gu es of the „Oran ge Re vo lu tion“ 
we re dril led al so in Ser bia and in Ge or gia.16)

From the ti me of the end of the Cold War (1989) Ser bia re ma i ned 
as a symbol of in de pen den ce and di so be di en ce to the NA TO’s World 
Or der in Euro pe. Ho we ver, the new aut ho ri ti es in Ser bia af ter Oc to ber 
2000 obeyed to the NA TO’s World Or der and everything went smo-
othly. The di smem ber ment of the FRY star ted when ha ving ar ri ved in 
Bel gra de in Fe bru ary 2003, Ja vi er So la na, a top the EU re pre sen ta ti ve 
and of fi cial, sug ge sted to a gro up of of fi ci als from Ser bia and Mon te-
ne gro to ad mit that the FRY ce a sed to exist, and adopt the Con sti tu tion 
char ter, writ ten in Brus sels. Its text was proc la i ming, for the be gin ning, 
the ap pe a ran ce of a new co un try. So la na did not fa ce any re si stan ce. 
Con se qu ently, the FRY was re na med to the Sta te Union of Ser bia and 
Mon te ne gro, and of fi ci ally abo lis hed the na me ‘’Yugo sla via’’ that was 
in of fi cial use from 1929. In 2006 Mon te ne gro and Ser bia dec la red in-
de pen den ce, the reby en ding the com mon So uth Sla vic sta te (only Bul-
ga ri ans ha ve been out from this sta te as the So uth Slavs) esta blis hed in 
1918 un der the ori gi nal na me of the King dom of the Serbs, Cro ats and 
Slo ve nes (this na me was used till 1929). It was Ja vi er So la na who did it 
re gar dless the fact that he up to day re ma ins a war cri mi nal for ma jo rity 
of the Serbs as he bom bed the ir co un try in 1999 as the Ge ne ral Sec re-
tary of the NA TO kil ling 3.500 ci ti zens of Ser bia in clu ding and chil dren 
and wo men with a ma te rial da ma ge to the co un try aro und 200.000 bil-
lion US $.17)

Af ter the year of 2000 it was easi er to im ple ment the NA TO’s 
plans which se e med simply fan ta stic un der Slo bo dan Mi lo še vić as pre-
si dent of Ser bia and la ter the FRY.18) The last Yugo sla via (Ser bia & 
Mon te ne gro) was un der mi ned, its in te gra tion slo wed down till fi nal 
dis so lu tion in 2006 and Ser bia’s strength ex ha u sted. What the NA TO, 
USA and EU fa i led to ac hi e ve in the ca stle of Ram bo u il let (in Fran ce) 
in 1998/1999 (du ring the ul ti ma tum-ne go ti a ti ons with S. Mi lo še vić on 
Ko so vo cri sis) and thro ugh 78 days of cruel and in hu man bom bing in 
March-Ju ne 1999, they got on July 18th, 2005, when Ser bia and Mon te-
ne gro sig ned a deal with the NA TO "On the Li nes of Com mu ni ca tion". 
This was a tec hni cal agre e ment which al lows the NA TO's per son nel 
and equ ip ment to tran sit thro ugh the co un try. Un der the deal, the NA TO 

16) Vi deo: „Beyond the Re vo lu ti ons: The CIA’s Ot por Or ga ni za tion“ (http://www.youtu be.com/
watch?v=ZWhtdPZNsns).

17) On the NA TO’s „hu ma ni ta rian“ in ter ven tion in Yugo sla via, see: Da vid N. Gibbs, First Do No 
Harm: Hu ma ni ta rian In ter ven tion and the De struc tion of Yugo sla via, Nas hvil le: Van der bilt 
Uni ver sity Press, 2009.

18) On Slo bo dan Mi lo še vić from the we stern per spec ti ve, see: Lo u is Sell, Slo bo dan Mi lo se vic 
and the de struc tion of Yugo sla via, Dur ham-Lon don: Du ke Uni ver sity Press, 2002; Adam Le-
Bor, Mi lo se vic. A Bi o graphy, Lon don-Ber lin-New York-Sydney: Blo om sbury, 2012.
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co uld enjoy such op por tu ni ti es for qu i te a long ti me - "un til all pe a ce-
ke e ping ope ra ti ons in the Bal kans are over". Thus the NA TO was gi ven 
the green light to en lar ge its pre sen ce in the re gion and con trol the army 
of both Ser bia and Mon te ne gro. On April 1st, 2009 Al ba nia and Cro a tia 
ha ve com ple ted the ac ces sion pro cess, and ha ve jo i ned the NA TO as 
full mem bers and at a such a way sur ro un ding Ser bia and Mon te ne gro 
by NA TO mem bers from all si des ex cept from Bo snian-Her ze go vi nian. 
To day the Bal kans are NA TO's per ma nent mi li tary ba se. For in stan-
ce, in Oc to ber 2008 Ser bia's de fen ce mi ni ster and the NA TO's of fi ci als 
sig ned agre e ment on in for ma tion se cu rity, which al lows the NA TO to 
con trol everyone who de als with the ir do cu ments or just co o pe ra tes 
with them. For the very re a son the NA TO in si sted on sec recy of the ne-
go ti a ti ons with Ser bia.

The af ter math of the 1999 ag gres sion on Ser bia and Mon te ne gro 
for the NA TO was the most fa vo u ra ble. No body con dem ned NA TO 
and they felt even mo re con fi dent in glo bal per spec ti ve (Afg ha ni stan 
in 2001, Iraq in 2003...). In the re cent years the world has wit nes sed 
that the NA TO was ma king se ve ral at tempts of its own ex pan si on. Cur-
rently, the NA TO's mi li tary bloc is oc cupying mo re po si ti ons at the Bal-
kans, using old and bu il ding new mi li tary camps with at tempt to in clu-
de in to its or ga ni za tion Mon te ne gro and Bo snia-Her ze go vi na (the la ter 
one af ter can cel la tion of the Re pu blic of Srp ska). Still exi sting a hu ge 
NA TO's mi li tary camp „Bond steel“ in Ko so vo & Me to hi ja is the best 
pro of that the re gion is go ing to be un der the US/NA TO's do mi nan ce 
for a lon ger pe riod of ti me if the ba lan ce bet we en the Gre at Po wers (the 
US/Rus sia/Chi na) will not be chan ged. Ho we ver, the cur rent cri sis over 
Ukra i ne is the first he rald of such chan ge, i.e. of the be gin ning of the 
new Cold War era.

The most di sap po in ted fact in the pre sent post-war Ko so vo re-
a lity is for su re an et hnic and cul tu ral cle an sing of all non-Al ba ni ans 
and not-Al ba nian cul tu ral he ri ta ge un der the NA TO/KFOR/EULEX/
UN MIK um brel la. The pro ofs are evi dent and vi si ble on every cor ner 
of Ko so vo ter ri tory, but pur po sely not co ve red by the we stern mass 
me dia and po li ti ci ans. For in stan ce, on the ar ri val of the KFOR (an in-
ter na ti o nal, but in fact the NA TO’s „Ko so vo For ces“) and the UN MIK 
(the „Uni ted Na ti ons’ Mis sion in Ko so vo“) to Ko so vo & Me to hi ja in 
1999, all na mes of the towns and stre ets in this pro vin ce we re re na med 
to ha ve the (Mu slim) Al ba nian forms or new na mes. The mo nu ments to 
Ser bian he ro es li ke the mo nu ment de vo ted to du ke La zar (who led the 
Ser bian Chri stian army du ring the Ko so vo Bat tle on Ju ne 28th, 1389 
aga inst the Mu slim Turks) in the town of Gnji la ne, we re de mo lis hed. 
The Serbs we re and are get ting kil led, as sas si na ted, wo un ded and ab-
duc ted, the ir ho u ses bur ned to the gro und. As we men ti o ned ear li er, the 
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most in fa mo us et hnic cle an sing was do ne bet we en March 17th and 19th 
2004 – the „March Po grom“.

As of to day, a num ber of the Serbs that we re kil led or went mis-
sing in Ko so vo & Me to hi ja from Ju ne 1999 on ward (af ter the KFOR 
ar ri ved), is me a su red in tho u sands, the num ber of de mo lis hed Ser bian 
Chri stian Ort ho dox chur ches and mo na ste ri es is me a su red in hun dreds, 
and the num ber of bur ned down Ser bian ho u ses in tens of tho u sands. 
Even tho ugh the KFOR had as much as 50.000 sol di ers in the be gin ning 
as well as se ve ral tho u sand of po li ce men and ci vi lian mis sion mem bers, 
ma inly no ne of the abo ve men ti o ned cri mes ha ve been sol ved. In fact, 
mur de ring a Serb in Ko so vo is not con si de red as a cri me, on a con trary, 
the mur de rers of chil dren and the el derly are be ing re war ded as he ro es 
by the ir et hnic Al ba nian com pa tri ots. The pro vin ce is al most et hni cally 
cle a ned li ke Al ba nia and Cro a tia. For the mat ter-of-fact, ac cor ding to 
the last pre-war of fi cial Yugo slav cen sus of 1991 the re we re 13% of 
non-Al ba ni ans in Ko so vo & Me to hi ja (in re a lity su rely mo re). Ho we-
ver, it is esti ma ted that to day 97% of Ko so vo & Me to hi ja’s po pu la tion 
is only the et hnic Al ba nian. In the light of the main na ti o nal goal by the 
Al ba ni ans – the esta blis hment of anot her Al ba nian sta te in the Bal kans 
and Euro pe, as the first step to wards the pan-Al ba nian sta te uni fi ca tion 
– we can „un der stand“ why it is im por tant to de stroy any Ser bian tra ce 
in the „ter ri tory de fi ned by the aspi ra ti ons“.19) 

The fi nal sta ge of cut ting of Ko so vo & Me to hi ja from the ir mot-
her land of Ser bia ca me on Fe bru ary 17th, 2008 when Ko so vo Al ba ni-
ans re ce i ved Was hing ton’s per mis sion to proc la im its for mal (qu a si)
in de pen den ce what hap pe ned in fact la ter than ex pec ted by Rus sia and 
Chi na. At the UN Se cu rity Co un cil Mo scow said „no“ to Ko so vo’s in-
de pen den ce as Rus sia re spects in te rests of Ser bia and of fi ci ally con-
demns all at tempts to im po se de ci si ons on ot her mem bers of the in ter-
na ti o nal com mu nity by bre a king the in ter na ti o nal law (in the Ko so vo & 
Me to hi ja ca se it is the UN Re so lu tion 1244). The fact is that the Serbs 
ha ve not for got ten Ko so vo, but ha ve not do ne much abo ut it eit her. 
Now the re are so me 80 sta tes that re cog ni zed Ko so vo in de pen den ce, 
in clu ding 23 EU and 24 NA TO mem bers (out of 192 UNO mem bers).20) 
Al most all of them are the ne ig hbo urs of Ser bia and with the ex cep ti on 
of Bo snia-Her ze go vi na all the ex-Yugo slav re pu blics ha ve re cog ni zed 
Ko so vo. Bo snia-Her ze go vi na did not re cog ni ze it for the very re a son: 
the Re pu blic of Srp ska, still as an auto no mo us po li ti cal unit wit hin Bo-

19) On this is sue, see: Pe tar V. Gru jić, Ko so vo Knot and De struc tion of Yugo sla via, Vil ni us, 2014 
(http://ko so vo-knot.webs.com/). 

20) On Ko so vo’s tran si tion to (qu a si)in de pen den ce, see: Aidan He hir (ed.), Ko so vo, In ter ven tion 
and Sta te bu il ding: The In ter na ti o nal Com mu nity and the Tran si tion to In de pen den ce, Lon-
don-New York: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up, 2010. On the qu e sti on of con te sted sta tes, 
see: Deon Gel den huys, Con te sted Sta tes in World Po li tics, Lon don-New York: Pal gra ve Mac-
mil lan, 2009. 
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snia-Her ze go vi na along si de with the Mu slim-Cro at Fe de ra tion ac cor-
ding to the Dayton/Pa ris Pe a ce Agre e ment in 1995, has and use the 
ve to right. At the mo ment, in Ko so vo the re is the EULEX (Euro pean 
ci vil mis sion) and the Ko so vo is sue is gra du ally be ing mo ved out of the 
UNO ju ris dic tion and out of re ach of the Rus sian ve to in the UN Se cu-
rity Co un cil be co ming mo re and mo re the NA TO and the EU go ver ned 
ter ri tory. The re is and the so-cal led Ko so vo Se cu rity For ces (in fact the 
re dres sed mem bers of the KLA, which is for med ac cor ding to Mart ti 
Ah ti sa a ri’s plan with ac ti ve sup port from the NA TO to be in the next 
years tran sfor med in to the re gu lar Army of the Re pu blic of Ko so vo.

What is true abo ut to day po li ti cal re a lity in Ko so vo & Me to hi ja 
is a fact that this ter ri tory in a form of a cli ent (qu a si)sta te is gi ven to 
be ad mi ni ste red by the mem bers of the KLA – a mi li tary or ga ni za tion 
which was in 1998 proc la i med by the US ad mi ni stra tion as a ter ro rist 
one. Anyway, the KLA is the first suc cessful re bel li o us mo ve ment and 
ter ro rist or ga ni sa tion in Euro pe af ter the WWII. The mo ve ment was 
ori gi nally de ve lo ped from a tiny Al ba nian di a spo ra in Swit zer land in 
the se cond half of the 1980s to aro und 18.000 sol di ers21) fi nan ced and 
cle arly sup por ted by all me ans by the US ad mi ni stra tion.22) In or der to 
re a li ze its own cru cial po li ti cal task – a se pa ra tion of Ko so vo & Me to-
hi ja pro vin ce from the rest of Ser bia with a pos si bi lity to uni te it with 
Al ba nia, the KLA was al lied with the NA TO bet we en 1997-1999. The 
KLA's stra tegy of the war ter ror was ba sed on a long tra di tion of the Al-
ba ni ans to op po se by arms any or ga ni zed aut ho rity in a form of a sta te 
from the Ot to man ti me up to day. Ho we ver, the mi li tary in ter ven tion by 
the NA TO in 1999 aga inst Ser bia and Mon te ne gro over the Ko so vo qu-
e sti on was por trayed in the Ame ri can and the West Euro pean me dia as 
a ne ces sary step to pre vent the Ser bian ar med for ces from re pe a ting the 
et hnic cle an sing in Bo snia-Her ze go vi na. But the truth was that Ser bia 
tra i ned its mi li tary on Ko so vo & Me to hi ja be ca u se of an on go ing ar-
med strug gle by the KLA's ter ro rist and se pa ra tist or ga ni za tion to wrest 
in de pen den ce from Ser bia for the sa ke of cre a tion of a Gre a ter Al ba nia 
with et hni cally pu re Ko so vo & Me to hi ja and la ter on the we stern parts 
of the FYR of Ma ce do nia, the Eastern Mon te ne gro and the Gre ek Epi-
rus.23)

21) Ja mes Pet ti fer, The Ko so va Li be ra tion Army: Un der gro und War to Bal kan In sur gency, 1948-
2001, Lon don: C. Hurst & Co. (Pu blis hers) Ltd, 2012, the back co ver. This bo ok is of fi cial 
hi story of the KLA or de red and fi nan ced by the Al ba nian-run Ko so vo go vern ment com po sed 
by the KLA ve te rans.

22) Si ni sa Lje po je vic, Ko so vo Murky Re a lity, Blo o ming ton, In di a na: Aut hor sHo u se, 2008, p. 1.

23) See pro-Al ba nian and pro-we stern po ints of vi ew on hi sto ri cal bac kgro und for the KLA with 
de scri bed its ac ti vi ti es up to and in clu ding the NA TO in ter ven tion: He nry H. Per ritt Jr. Ko so vo 
Li be ra tion Army: The In si de Story of An In sur gency, Uni ver sity of Il li no is, 2008. The Al ba-
nian KLA is not les ser se pa ra tist and ter ro rist than, for in stan ce, the Kur dish PKK. Ho we ver, 
it is al lo wed for the Tur kish go vern ment by the „in ter na ti o nal“ com mu nity to use all le gal 
and ot her me ans to fight the PKK in clu ding and a cle ar vi o la tion of the hu man rights. On the 
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Ne vert he less, an ac ti ve US Pre si dent Bar rack Oba ma con gra tu-
la ted at the very be gin nig of his pre si den tial man da te the le a ders of the 
„mul ti et hnic, in de pen dent and de moc ra tic Ko so vo“ re gar dless to the 
facts that tho se le a ders (espe ci ally Has him Tac hi – the „Sna ke“ and 
Ra mush Ha ra di nay) are pro ved to be no to ri o us war cri mi nals, that the 
re gion (sta te?) is not eit her mul ti cul tu ral, nor re ally in de pen dent and 
par ti cu larly not de moc ra tic one. Ho we ver, the re are se ve ral of fi cial 
EU’s dec la ra ti ons and unof fi cial po li ti cal sta te ments en co u ra ging Bel-
gra de and Pri šti na to co o pe ra te and „de ve lop ne ig hbo urly re la ti ons“ 
what prac ti cally me ans for Ser bia that Bel gra de has firstly to re cog ni ze 
Al ba nian Ko so vo in de pen den ce in or der to be co me the EU mem ber 
sta te af ter the years or even de ca des of ne go ti a ti ons. The anot her fact is 
that the pro cess of in ter na ti o nal re cog ni zing of the Ko so vo’s in de pen-
den ce is much slo wer that Pri šti na and Was hing ton ex pec ted at the be-
gin ning. From the ti me of Ko so vo’s self-proc la ma tion of in de pen den ce 
Ser bia’s gre a test di plo ma tic „suc cess“ is the ma jo rity of vo tes in 2008 
of the UNO Ge ne ral As sembly sup por ting the de ci sion that the ca se of 
Ko so vo in de pen den ce sho uld be con si de red by the In ter na ti o nal Co urt 
of Ju sti ce in the Ha gue (esta blis hed in 1899). On the one hand, the Co-
urt’s de ci sion on the is sue in July 2010 was very fa vo u ra ble for Ko so-
vo’s Al ba nian (the KLA’s) se pa ra tists and ter ro rists as it was con clu ded 
a ver dict that an uni la te ral proc la ma tion of Ko so vo’s in de pen den ce in 
Fe bru ary 2008 was do ne wit hin a fra me work of the in ter na ti o nal law. 
Ho we ver, on the ot her hand, the Co urt’s ver dict in 2010 al ready be ca-
me al so very fa vo u ra ble for se pa ra tism mo ve ments el sew he re li ke in 
March 2014 for the se pa ra tists in Cri mean Pe nin su la or maybe soon 
for the ir col le a gu es from Ca ta lo nia, Sco tland, the Nort hern Italy (Le-
ga Nord)...24) Ko so vo’s self-proc la ma tion of in de pen den ce has a di rect 
do mi no ef fect only a few months la ter when in August 2008 the So uth 
Os se tia and Ab kha zia did the sa me from Ge or gia.25)

qu e sti on of the PKK party, see: Ali Ke mal Özcan, Tur key’s Kurds: A The o re ti cal Analysis of 
the PKK and Ab dul lah Öcalan, Lon don-New York: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up, 2006; 
Ali za Mar cus, Blood and Be li ef: The Kur dish Fight for In de pen den ce, New York-Lon don: 
New York Uni ver sity Press, 2007; Ab dul lah Öcalan, Pri son Wri tings: The PKK and the Kur-
dish Qu e sti on in the 21st Cen tury, Lon don: Tran sme dia Pu blis hing Ltd, 2011; Char les Stro zi er, 
Ja mes Frank, The PKK: Fi nan cial So ur ces, So cial and Po li ti cal Di men si ons, VDM-Ver lag Dr. 
Müller, 2011. 

24) On Le ga Nord, see: An na Cen to Bull, Mark Gil bert, The Le ga Nord and the Nort hern Qu e-
sti on in Ita lian Po li tics, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2001; Tho mas W. Gold, The Le ga 
Nord and Con tem po rary Po li tics in Italy, New York: Pal gra ve Mac mil lan, 2003; Man lio Gra-
zi a no, The Fa i lu re of Ita lian Na ti on hood: The Ge o po li tics of a Tro u bled Iden tity, New York: 
Pal gra ve Mac mil lan, 2010; An drej Za slo ve, The Re-In ven tion of the Euro pean Ra di cal Right: 
Po pu lism, Re gi o na lism, and the Ita lian Le ga Nord, Mon treal & King ston-Lon don-It ha ca: 
McGill-Qu e ens Uni ver sity Press, 2011.

25) Vla di slav B. So ti ro vić, “Ko so vo and the Ca u ca sus: A Do mi no Ef fect”,Vla di slav B. So ti ro vić, 
Bal ca nia: Sci en ti fic Ar tic les in En glish, Vil ni us: Lit hu a nian Uni ver sity of Edu ca ti o nal Sci en-
ces Press „Edu ko lo gi ja“, 2013, pp. 130-141.
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The (murky) re a lity in the pre sent day Ko so vo & Me to hi ja, on 
the ot her si de, is that the re is not a sin gle et hnic Al ba nian party at the 
de eply di vi ded Ko so vo’s po li ti cal sce ne which wo uld be ready to ac-
cept a „pe a ce ful re in te gra tion“ of the re gion in to Ser bia’s po li ti cal sphe-
re and the re is no a sin gle et hnic Al ba nian po li ti cian who is not con cer-
ned abo ut the dan ger po sed by the „di vi sion of Ko so vo“ to the Al ba nian 
(ma jor) part and Ser bian (mi nor) part and do es not op po se slig htest sug-
ge sti ons of the Ser bian auto nomy for the nort hern por tion of Ko so vo & 
Me to hi ja. Ho we ver, what is mo re im por tant: Ko so vo’s et hnic Al ba nian 
le a ders and even the ci ti zens of the Al ba nian et hnic ori gin do not even 
con si der na ti o nal di lem ma li ke „Euro pe or in de pen den ce!“ The re is no 
do ubt what the ir an swer is go ing to be in that ca se. On the ot her si de, 
what is go ing on abo ut and in Ser bia? The an swer is that a na tion una ble 
to ma ke a cho i ce bet we en a ter ri to rial in te grity on the one si de, and a 
mem ber ship in an in ter na ti o nal as so ci a tion (alt ho ugh an im por tant one) 
on the ot her, i.e. a na tion who can not cho o se bet we en the se two „pri o-
ri ti es“ re ally de ser ves to lo se both.

At the end, if the in ter na ti o nal law and fi xed or der are bro ken on 
the one si de of the glo be (ex. Ko so vo, Afg ha ni stan, Iraq) it is not hing 
stran ge to ex pect that the sa me law and or der are go ing to be bro ken 
so mew he re el se (ex. at the Ca u ca sus, Ukra i ne, Spain, Uni ted King dom, 
Italy, Fran ce...) fol lo wing the lo gic of the so-cal led „do mi no ef fect“ 
re ac tion in the in ter na ti o nal re la ti ons. Fi nally, it has to be no ted that 
if the Al ba nian ex tre mism is not stop ped, the FYR of Ma ce do nia and 
Mon te ne gro will ha ve to gi ve parts of the ir ter ri to ri es po pu la ted by the 
et hnic Al ba ni ans (the We stern Ma ce do nia and the Eastern Mon te ne-
gro). In this ca se, Euro pe will ha ve to de ci de how to di scuss the is sue of 
the bor ders’ re vi sion and how to re cog ni ze a new en lar ged sta te of (the 
Gre a ter) Al ba nia. 
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НАКОН„МАРТОВСКОГПОГРОМА2004“

Резиме
Овај рад се ба ви пи та њем по ли тич ких и људ ских/ма њин ских 

пра ва у ре ги о ну Ко со ва и Ме то хи је де сет го ди на на кон „Мар тов-
ског по гро ма 2004“ и пет на ест го ди на на кон вој не агре си је НА ТО-а 
на Ср би ју и Цр ну Го ру и оку па ци је ре ги о на. Зна чај ове ис тра жи вач-
ке те ме се са сто ји у чи ње ни ци да је пр ви пут у европ ској исто ри ји 
ство ре на (ква зи) не за ви сна те ро ри стич кa др жа ва и под вла шћу ма-
фи је по мо ћу пу ног ди пло мат ског, по ли тич ког, еко ном ског, вој ног 
и фи нан сиј ског по кро ви тељ ства За па да, под ки шо бра ном упра ве 
НА ТО-а и ЕУ. Пре се дан са мо про кла мо ва не не за ви сно сти Ко со ва у 
фе бру а ру 2008. је већ про из вео не ко ли ко не га тив них по сле ди ца у 
ви ду „до ми но ефек та“ на дру гим ме сти ма у Евро пи (Кав каз, крим-
ско по лу о стр во...). Циљ овог ра да је да пред ста ви тре нут ну си ту а-
ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји и мо гу ће по сле ди це ко сов ског слу ча ја 
на ме ђу на род не од но се и пост-хлад но ра тов ски свет ски по ре дак. У 
крат кој ана ли зи са да шње си ту а ци је на Ко со ву и Ме то хи ји, ра ди 
по сти за ња ис тра жи вач ког ци ља, ко ри шће ни су ком па ра тив ни ме-
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тод, ме тод ана ли зе до ку ме на та и ме тод упо ред не ана ли зе по да та ка 
из из во ра и ли те ра ту ре.
Кључ не ре чи:  Ко со во, Ме то хи ја, те ро ри зам, се па ра ти зам, НА ТО, ЕУ, 

без бед ност, Ју го сла ви ја.

* Овај рад је примљен 25. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.
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ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПАРАДИГМЕ  
Парадигме у међународним односима из угла 

„Структуре научних револуција“ Т. Куна 

Цен трал но пи та ње ко је се у ра ду То ма са Ку на „Структура
научнихреволуција“ раз ма тра ти че се раз у ме ва ња на уч ног са зна-
ња. Од го вор ко ји је Кун по ну дио иза звао је број не ко тра вер зе и ре а-
го ва ња иако је свој став бра нио до ка зи ма из ве де ним из исто риј ског 
раз во ја, пре све га фи зи ке, а за тим и дру гих при род них на у ка. Са-
мим тим, пр ва ствар са ко јом ће се ис тра жи вач дру штве них на у ка 
су о чи ти чи та ју ћи Ку но во де ло је сте по ку шај из во ђе ња па ра ле ле и 
при ме ра ко ји би се мо гли при ме ни ти и на на уч ни раз вој дру шве них 
на у ка. Пр ви ко рак на том пу ту је сте раз у ме ва ње ње го вих кључ них 
пој мо ва по пут „па ра диг ме“, „нор мал не на у ке“ и „на уч не ре во лу-
ци је“. Циљ на шег из во ђе ња па ра ле ли, при ме ра и раз у ме ва ња ових 
кључ них пој мо ва је сте са гле да ва ње уло ге па ра диг ми у ме ђу на род-
ним од но си ма, као и ста ња у ко ме се ова ди сци пли на по ли тич ке 
на у ке на ла зи.

По јам па ра диг ме је код Ку на са свим магловитo од ре ђен. Сам 
Кун у Постскрип ту Структуре на во ди ре чи јед ног чи та ла ца ко ји је 
при пре мио де ли мич ни ана ли тич ки ин декс и за кљу чио да је тер мин 
„па ра диг ма“, у овом Ку но вом де лу, ко ри шћен на нај ма ње 22 раз-
ли чи та на чи на. Кун при хва та да по сто је бар два на чи на на ко ја се 
по јам па ра диг ме ко ри сти у ра ду. Пр ви се од но си на па ра диг ме као 
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структ урe уве ре ња, вред но сти и тех нич ких про це ду ра, ко ја су за-
јед нич ке чла но ви ма од ре ђе не на уч не за јед ни це док дру ги озна ча ва 
„ди сци пли нар ну ма три ца“ чи ји су па ра диг ме део. Еле мен ти ко ји 
чи не ди сци пли нар ну ма три цу су: сим бо лич ка уоп шта ва ња (фор-
мал ни де ло ви ди сци плин ске ма три це ко ји има ју за ко но дав ну и де-
фи ни циј ску моћ и ли че на за ко не при ро де по пут: „Ак ци ја је јед на-
ка ре ак ци ји“); мо де ли (де ло ви ди сци плин ске ма три це ко ји по ма жу 
да се од ре ди шта ће би ти при хва ће но као об ја шње ње и ре ше ње за-
го нет ке); вред но сти (ко је до при но се осе ћа њу за јед ни це да при па да 
ис тој оп штој на уч ној за јед ни ци) и; узор ни при ме ри (уни вер зал но 
при хва ће на на уч на до стиг ну ћа - за ко је нам се чи ни да су у ства ри 
нај при бли жни ји оно ме што Кун на зи ва па ра диг мом). Узор ни при-
ме ри пред ста вља ју она кон крет на ре ше ња про бле ма са ко ји ма се 
сту ден ти сре ћу и по мо ћу ко јих од ре ђу ју ко ји су про бле ми слич ни и 
на ко је се на чи не мо гу ре ши ти. Ме ђу тим, чак и у овом слу ча ју Кун 
пра ви за бу ну ка да ка же:„Затуврсту(че твр ту вр сту еле ме на та у 
ди сци плин ској ма три ци, прим. ауто ра)термин„парадигма“био
бикакофилолошкитакоиаутобиографскисасвимодговарајући;
тојеонајсаставнидеозаједничкихвезивањаједнегрупекојимеје
првинавеодаизаберемтуреч.Међутим,какојетајтерминпочео
даводисвојсопствениживотјаћугаовдезаменититермином
„узорнипримери““.Ка сни је, он па ра диг ме на зи ва и за јед нич ким 
при ме ри ма, цен трал ним еле мен том ко ји је нај ма ње схва ћен аспект 
„Структуренаучнихреволуција“ (Кун, 1974:254).

Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да су па ра диг ме ве за-
не за спе ци фич не на уч не за јед ни це ко је по сто је на број ним ни во и-
ма и да се од но се на на чи не на ко је та за јед ни ца од ре ђу је до зво ље-
не про бле ме (за го нет ке) и ре ше ња (те о риј ска и прак тич на) за њих. 
Оне су, при том, са др жа не у уџ бе ни ци ма, у те о ри ја ма и пра ви ли ма 
ко је сту дент мо ра да зна да би мо гао да ре ша ва за го нет ке „нор мал-
не на у ке“. Ва жност па ра диг ме се, у том сми слу, ис цр пљу је ти ме 
што мо же до кра ја да во ди спе ци ја ли за ци ји од ре ђе не на уч не за јед-
ни це и да об ја сни не ке за го нет ке ко је из ње про из и ла зе. На јед ном 
ме сту Кун на во ди: „Усвојојустаљенојупотребипарадигмапред-
стављаприхваћенимоделилиобразац“ (Кун, 1974:65). Да кле, он 
па ра диг му час из јед на ча ва са ди сци пли нар ном ма три цом у це ли ни, 
час са ње ним де ло ви ма, час са те о ри јом или од ре ђе ним те о риј ским 
по сту ла ти ма. Им пли ка ци је овог, не до вољ но од ре ђе ног пој ма па ра-
диг ме, нај бо ље се мо гу са гле да ти ако има мо у ви ду да не ки ауто ри 
по јам па ра диг ме из јед на ча ва ју са те о ри ја ма ме ђу на род них од но са 
по пут ре а ли зма, ли бе ра ли зма или марк си зма; дру ги, пак, па ра диг-
ма ма сма тра ју ста во ве по пут оних да је при ро да ме ђу на род ног си-
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сте ма анар хич на (струк ту рал ни ре а ли зам) или да је анар хи ја оно 
што др жа ве од ње на пра ве (со ци јал ни кон струк ти ви зам); на кра ју 
по сто је и они ауто ри ко ји Ку нов кон цепт па ра диг ми из јед на ча ва ју 
са глав ним ор га ни зу ју ћим на че лом у ме ђу на род ним од но си ма по-
пут су ве ре но сти тј. по сто ја ња си сте ма/дру штва др жа ва. Да ли су 
сви они у пра ву? 

Ако при хва ти мо Ку нов став да се па ра диг ма ве же за од ре-
ђе ну гру пу на уч ни ка и да по сто ји на ви ше раз ли чи тих ни воа он да 
је су. Та да би се на нај оп шти јем ни воу па ра диг ме по сма тра ле као 
сред ства за из град њу на уч не те о ри је од но сно оне би го во ри ле о 
то ме ко је ен ти те те при ро да са др жи и ка ко се они по на ша ју што се 
у слу ча ју ме ђу на род них од но са мо же од но си ти на основ на на че-
ла ор га ни за ци је свет ског си сте ма по пут су ве ре но сти ко ја ства ра 
си стем др жа ва-на ци ја и на осно ву ко јих је са ма ди сци пли на до би-
ла на зив. На ужем ни воу би се, за тим на шле чи та ве шко ле/те о ри-
је ме ђу на род них од но са по пут ре а ли зма, ли бе ра ли зма, марк си зма 
или со ци јал ног кон струк ти ви зма ко је„истомпредметуприлазеса
гледиштакојасунеспојива“ (Кун, 1974:242). На још ужем ни воу 
свр ста ва ју се схва та ња па ра диг ми као од ре ђу ју ћих ка рак те ри сти ка 
под вр ста тих шко ла/те о ри ја по пут кла сич ног, струк ту рал ног и кон-
ти гент ног ре а ли зма или тра ди ци о нал ног и но вог ин сти ту ци о на ли-
зма. И на кра ју, на нај у жем ни воу на ла зе се ем пи риј ски про бле ми 
од но сно ре ше ња.

Бу ду ћи да је по јам па ра диг ме бли ско ве зан за по јам „нор мал-
не на у ке“ раз ли чи те ин тер пре та ци је Ку но вог пој ма па ра диг ми од-
ре ђу ју и став о то ме у ко јој се фа зи на ла зи по ли ти ко ло шка ди сци-
пли на ме ђу на род них од но са. Кун на во ди да „...„нормалнанаука“
означаваистраживањекојејечврстозаснованонаједномилина
вишепрошлихнаучнихдостигнућа,достигнућазакојанекаодре-
ђенанаучназаједницапризнаједазанековремепружајуосновуза
њенудаљупраксу“(Кун, 1974:50) и да она „постојиподпретпо-
ставкомданаучназаједницазнакакавјесветкојинасокружује“
(Кун, 1974:45). Да ли он да мо же мо ре ћи да се ди сци пли на ме ђу на-
род них од но са на ла зи у овој фа зи на уч ног раз во ја? 

Је ди но ако па ра диг му схва тaмо на нај оп шти јем ни воу мо же 
се по тврд но од го во ри ти на ово пи та ње. По сто ја ње си сте ма др жа ва 
на ци ја као основ не па ра диг ме ме ђу на род них од но са усме ри ло је 
мно га да ља ис тра жи ва ња и раз ви ло раз ли чи те те о ри је и кон цеп-
ци је ме ђу на род них од но са. Да кле, па ра диг ма ко ја је уве ла ме ђу-
на род не од но се у пе ри од „нор мал не на у ке“ је сте би ло по сто ја ње 
цен трал не ин сти ту ци је ме ђу на род ног си сте ма - на ци о нал не др жа-
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ве. По сто ја ње нор мал не на у ке, у овом сми слу, по твр ђу ју и број ни 
уџ бе ни ци и ли те ра ту ра ме ђу на род них од но са. Пи та ња ко ја су од-
ре ђе на овом па ра диг мом ти ца ла су се углав ном ра та и ми ра, узро ка 
кон фли ка та и мо гућ но сти са рад ње, као и ка рак те ра од но са из ме ђу 
глав них ен ти те та ме ђу на род ног си сте ма. Про ме на па ра диг ме зна-
чи ла би про ме ну оно га ка ко свет из гле да и по че ла би бит ним но-
вим от кри ћем. У том сми слу би се као кон ку рен ти мо гле по ја ви ти 
им пе ри ја ли стич ке, анар хи стич ке или со ци о ло шке па ра диг ме. 

Jедан од за ни мљи ви јих де ло ва Ку но вог ра да је и упо ре ђи-
ва ње про ме не па ра диг ме са по ли тич ким ре во лу ци ја ма. Сам Кун 
на во ди па ра ле ли зам у ко ри шће ну тер ми на револуција. Ка да се 
Грам ши пи тао за што се ре во лу ци је ни су де ша ва ле она ко ка ко је 
марк си стич ка те о ри ја пред ви ђа ла - у нај ра зви је ни јим ка пи та ли-
стич ким др жа ва ма за па да, од го вор је про на шао у ин сти ту ци ја ма 
ко је су одр жа ва ле по сто је ћи од нос сна га, ве ро ва ња и са гла сност. 
Слич ност уло ге ко је па ра диг ме има ју у на у ци са уло гом ко је ин-
сти ту ци је има ју у др жа ви или ме ђу на род не ин сти ту ци је у ме ђу на-
род ном по рет ку мо же се са гле да ти кроз Ку но во пи та ње – за што је 
чо ве чан ству тре ба ло то ли ко ду го да от кри је за ко не кре та ња ка да 
су ари сто те ло ве те о ри је би ле очи глед но по гре шне и за што је то 
баш Њутн ура дио. Он је слич но Грам ши ју, од го во ре про на шао у 
„кон зер ви ра ју ћој“ уло зи па ра диг ми ко ја је ду го вре ме на одр жа ва ла 
по сто је ћи си стем „нор мал не на у ке“ усме ра ва ју ћи ис тра жи ва ња у 
по гре шном прав цу.

Про ме на па ра диг ме, у овом сми слу, зна чи ла би фун да мен-
тал ну про ме ну оно га што је сте, са ме „при ро де“. Кун, та ко ђе, на-
во ди да се о про ме ни па ра диг ме мо же го во ри ти са мо он да ка да 
по сто ји пре тен дент ко ји ће за у зе ти до ми нант но ме сто. У скла ду са 
тим, да би смо го во ри ли о про ме ни па ра диг ме ни је до вољ но да го-
во ри мо о „но вој пост ме ђу на род ној па ра диг ми“ (Ро зе нау и Дур фе, 
1995:31) јер то са мо зна чи да она још не по сто ји. Оно што је до ве ло 
до ове па ра диг ме је сте от кри ће да се од но си из ме ђу за јед ни ца мо гу 
уре ди ти и да се та ко ор га ни зо ва не за јед ни це, ко је су ви ше од про-
стог зби ра по је ди на ца, на ла зе у ме ђу соб ним од но си ма ко ји су дру-
га чи ји од од но са уну тар тих за јед ни ца, што је ме ђу на род не од но се 
одво ји ло као по себ ну ди сци пли ну по ли тич ке на у ке. Ме ђу тим, чак 
и ако по сто је од ре ђе на не сла га ња са вла да ју ћом па ра диг мом и ако 
је од ре ђе ни број на зи ва пред ме та „ме ђу на род ни од но си“ за ме њен 
на зи вом „гло бал на по ли ти ка“, да ле ко смо од то га да при хва ти мо 
став по је ди них ауторa да је ова па ра диг ма ме ђу на род них од но са 
ушла у фа зу Ку нов ске кри зе иако је до шло до од ре ђе них те о риј-
ских и прак тич них при ла го ђа ва ња. Још да ље смо од са гле да ва ња 
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то га ко ја ју је па ра диг ма за ме ни ла. Ме ђу тим, ва ља има ти на уму да 
„револуцијемогудабудуималеивелике,данекереволуцијеутичу
самоначлановеједнепрофесионалнепод-специјалности...“ (Кун, 
1974:96). Про ме на о ко јој смо до са да го во ри ли сва ка ко би спа да ла 
у ве ли ке про ме не, оне ко је би ме ња ле са му „при ро ду“, свет ко ји 
нас окру жу је, па и са му ди сци пли ну, а у да љем ра ду ће мо се по-
све ти ти оним ма њим ре во лу ци ја ма - про ме на ма по гле да на „исти 
свет“.

Нај оп шти ја па ра диг ма је да ље во ди ла раз во ју раз ли чи тих 
ви ђе ња ме ђу на род них од но са од но сно уну тар-па ра диг мат ске де-
ба те (од но сно ин тер-па ра диг мат ске де ба те, уко ли ко ове „по гле де 
на свет“ сма тра мо по себ ним па ра диг ма ма) око то га ка кви су од-
но си из ме ђу др жа ва. У за ви сно сти од то га да ли су се од но си из-
ме ђу др жа ва ви де ли као скло ни ји кон флик ту, са мо по мо ћи и на ци-
о нал ној без бед но сти или са рад њи, ор га ни за ци ја ма и ко лек тив ној 
без бед но сти раз ви ја ле су се и по себ не шко ле по пут ре а ли зма и 
ли бе ра ли зма. Овај раз вој мо же се сма тра ти и јед ним од по ка за те-
ља да ље спе ци ја ли за ци је на у ке до ко је усва ја ње јед не па ра диг ме 
до во ди. Са дру ге стра не, уко ли ко се ове шко ле сма тра ју по себ ним 
па ра диг ма ма он да се мо же ре ћи да сe ди сци пли на ме ђу на род них 
од но са на ла зи ла мо жда не ких де се так го ди на на кон хлад ног у пе-
ри о ду „нор мал не на у ке“. То је био пе ри од три јум фа ли бе ра ли зма 
над марк си змом и ка пи та ли зма над „ко му ни змом“ ко ји је до вео до 
„кра ја иде о ло ги је“ (Бел) од но сно „кра ја исто ри је“ (Фу ко ја ма). Ме-
ђу тим, већ са пр вом ве ли ком фи нан сиј ском кри зом из 1997. го ди не 
по чи ње пе ри од не пра вил но сти а свест о кри зи је све ве ћа че му је у 
ве ли кој ме ри до при не ла и ду го го ди шња Свет ска еко ном ска кри за 
из 2008. го ди не. Оста ле па ра диг ме по пут марк си зма и да ље оста ју 
ја ки кон ку рен ти, ме ђу тим, све кри зе се мо гу раз ре ши ти на је дан од 
три на чи на, ка ко Кун на во ди. До ми нант на те о ри ја мо же се по ка-
за ти спо соб ном да ре ши онај про блем ко ји иза зи ва кри зу, мо же га 
оста ви ти по стра ни или мо же на ста ти но ви кан ди дат за па ра диг му. 
Као што смо већ на ве ли „кадајеједномпостигластатуспарадиг-
менаучнатеоријапроглашавасеневажећомсамоондаакојету
нарасполагањуиривалскикандидаткојићезаузетињеноместо“ 
(Кун, 2005:128). Тај кан ди дат се, за са да, не мо же на зре ти иако је 
фа за кри зе очи глед на.

 Раз вој на у ке во ди да љој спе ци ја ли за ци ји, ка ко се од го ва ра 
на све ве ћи број пи та ња ко ја се по ста вља ју уну тар па ра диг ме па 
се та ко из два ја ју „под-за јед ни це“ ко је де ле још ужа слич на уве ре-
ња. Тек на овом, ужем ни воу, мо же мо пра ти ти оно што Кун на зи-
ва „раз во јем на у ке“. На и ме, про цес про ме не па ра диг ме за по чи ње 
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от кри ћем. От кри ће, пак, за по чи ње са пи та њем о не пра вил но сти и 
на слу ћи ва њем да не што ни је у ре ду. Ка да се пој мов не ка те го ри је 
при ла го де и ка да „оноштојепрвобитноизгледалонеправилнопо-
станеантиципирано“ (Кун, 1974:113) от кри ће је за вр ше но. Блит 
опи су је јед но ова кво ис ку ство: „Оноштосесаданазива„старим
институционализмом“ – изучавањем устава, закона, парламен-
тарнихпроцедураитакодаље–почеткомдвадесетогстољећа
доминиралојеполитичкомзнаношћу.ИскуствоВеликедепресије,
ДругогсвјетскогратаипочециХладнограта,међутим,окренули
суистраживањаоданализеформалнихуставнихелеменатапре-
маширој концепцији институција“ (Марш и Сто кер, 2005:290). 
Те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, на при мер, пред ви ђа ју да ће се по-
је дин ци увек по на ша ти та ко да мак си ми зи ра ју сво ју ко рист, ме ђу-
тим, ка да су при ли ком про у ча ва ња од лу чи ва ња по је ди них свет ских 
ли де ра уоче не не пра вил но сти у од но су на пред ви ђа ња те о ри је ра-
ци о нал ног из бо ра и от кри ве но да су љу ди скло ни ји ри зи ку ка да 
се на ла зе у сфе ри гу би та ка а да из бе га ва ју ри зик ка да од лу чу ју у 
сфе ри до би та ка, мно ги су при хва ти ли пред ност те о ри је про спек та. 
Ако са гле да мо исто ри ју раз во ја марк си зма, за ни мљи ви су од го во-
ри ко ји су се да ва ли на пи та ње за што се ре во лу ци је ни су де си ле у 
нај ра зви је ни јим зе мља ма по пут Не мач ке не го у сла би је раз ви је ним 
по пут Ру си је? Ов де је та ко ђе пр во на ста ла свест о не пра вил но сти 
са оче ки ва ним ис хо ди ма, во ди ла от кри ћу ин сти ту ци ја (Грам ши) и 
прет ход них иде о ло ги ја (Бер ман) и уве ла марк си стич ку те о ри ју у 
фа зу кри зе ко ја се још увек ни је раз ре ши ла по бе дом јед не од но-
вих „па ра диг ми“. Из тог раз ло га Марш мо же на пи са ти да „ујед-
номважномсмислу,вишенепостојимарксизам,негомарксизми“ 
(Марш и Сто кер, 2005:153).

На кра ју, схва та ње па ра диг ми као кон крет них мо дел-про бле-
ма и мо дел-ре ше ња, упу ћу је нас на раз ма тра ња основ них „узор них 
при ме ра“ у ме ђу на род ним од но си ма. У скла ду са ти ме, па ра диг-
мом се мо гу сма тра ти ре ше ња по пут то га да се по сто је ћи од но си 
мо ћи на ла зе у по за ди ни свих ме ђу на род них уста но ва, да ме ђу на-
род не уста но ве ре ша ва ју про блем анар хич но сти, прет ход ни из бо-
ри огра ни ча ва ју на ред не, о не про ли фе ра ци ји оруж ја за ма сов но 
уни ште ње и сл. Да се ове па ра диг ме на ла зе у кри зи го во ре ем пи-
риј ски по ка за те љи по пут но вих по сед ни ка ну кле ар ног оруж ја, све 
озбиљ ни јих зах те ва за ре фор мом Са ве та без бед но сти УН, али оно 
што не до ста је да би смо мо гли го во ри ти о на уч ној ре во лу ци ји је сте 
по сто ја ње но ве па ра диг ме ко ја би од ре ђи ва ла да не што но во је сте 
и шта је то што је сте. 
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За кљу чи ће мо ти ме да је нај ве ћи до при нос ко ји Ку но ва 
„Струк ту ра на уч них ре во лу ци ја“ да је ди сци пли ни ме ђу на род них 
од но са осве тља ва ње ди на мич но сти пој ма ин сти ту ци ја од но сно са-
гле да ва ња про це са тран сфор ма ци је ин сти ту ци ја, ка ко оних фун-
да мен тал них, он  то ло шких, ко је од ре ђу ју сам „свет“ та ко и оних 
из ве де них, епи сте мо ло шких, на ко ји ма се ба зи ра ју на ши по гле ди 
на ње га.
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тера,Београд,2013.

У при ли ци смо да вам пред
ста ви мо још јед ну у ни зу књи га 
еми нент ног исто ри ча ра Јо ва на 
Пе ји на ко ја се ба ви те мом срп
ске Вој во ди не. Ова књи га од 
125 стра на пред ста вља на уч но 
ре а го ва ње ауто ра на збор ник 

ра до ва: Промена империје у
Војводини 1944. године, об ја
вљен као ре зул тат ра да кон фе
рен ци је ма ђар ских и срп ских 
исто ри ча ра одр жа не у Сен ти 
15. ок то бра 2009. го ди не.

Већ у Увод ној ре чи Пе јин 
ука зу је да су на овој кон фе рен
ци ји из бег ну те кључ не чи ње
ни це за раз у ме ва ње и ту ма че ње 
рат них зло чи на ко је је Ма ђар ска 
учи ни ла већ у пр вим да ни ма ра
та, апри ла 1941, за тим у Ра ци ји 
ја ну а ра 1942, што је Ма ђар ска 
др жа ва при зна ла 1943, али се 
по том због зле рат не сре ће, по
сле Ста љин гра да, мо ра ла спа
са ва ти. Пе јин се с пра вом пи та 
ка ко обе ле жи ти оне гра ђа не ко
ји су по др жа ли агре си ју Ма ђар
ске на Ју го сла ви ју апри ла 1941, 
кр ше ћи оба ве зе ме ђу на род ног 
пра ва? Тре ба ли их сла ви ти ка
ко же ле Фо дор Иштван, Ени ко 
А. Шај ти, Зо ран Ја ње то вић или 
Ти бор Мол нар за по чи ње на не
де ла пре ма Ср би ма. Јер, Ср бе 
су у Бач кој, уби ја ли за јед но ма
ђар ски вој ни ци, жан дар ми, по
ли цај ци и нем зе те ри – до ма ћи 
Ма ђа ри „на род ни стра жа ри“, 
ис ти че Пе јин. При ре ђи ва чи 
Зборника се ба ве пи та њем ре
ви зи је гра ни це, за бо ра вља ју ћи 
да је она утвр ђе на 1920. и 1946
1947. го ди не на ми ров ним кон
фе рен ци ја ма, те да су Ср би је
ди ни на род ко ји у кон ти ну и те ту 
жи ви на овом про сто ру. За бо
ра вља ју да је др жа ва Ма ђар ска 
апри ла 1941 го ди не, ула ском у 
рат про тив Ју го сла ви је, као са



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.293300.

294




ве зни ца на ци стич ке Не мач ке, 
пре кр ши ла ме ђу на род но пра
во, а за тим и ху ма ни тар но рат
но пра во. Из вр ше ни зло чи ни су 
се по по сле ди ца ма пре тво ри ли 
у ма сов ни зло чин ге но цид них 
раз ме ра. Чу ве на Ра ци ја из ја
ну а ра 1942, је дан од нај те жих 
зло чи на про тив ци вил ног ста
нов ни штва, би ла је ускла ђе на 
ак ци ја ма ђар ске вла де, вој ске, 
жан дар ме ри је, по ли ци је и нем
зе те ра као не по сред них или 
по сред них са у че сни ка и из вр
ши ла ца. За овај гну сни зло чин, 
у ко јем је стра да ло око 4.000 
Ср ба, Је вре ја и Ро ма, не мо же 
би ти ни ка квог оправ да ња ни ти 
ре ха би ли та ци је за ње го ве на
ред бо дав це и из вр ши о це. А то 
је оно што при ре ђи ва чи Збор
ни ка на сто је да ре ла ти ви зу ју, па 
и да оправ да ју. Они јед но став
но сма тра ју да су про це су и ра на 
ли ца пре стро го ка жње на!

На че му за сни ва ју ове сво
је про из вољ не кон ста та ци је. 
Ма ђар ска је ре ха би ли то ва ла 
ад ми ра ла Ми кло ша Хор ти ја 
(18681957), ме ђу рат ног дик та
то ра Ма ђар ске, на осно ву ње
го ве од бра не на су ђе њу рат ним 
зло чин ци ма у Нир нбер гу, где је 
сво ју од го вор ност пре ба цио на 
ни же ор га не вла сти. При пад ник 
ни жих ор га на вла сти, ка пе тан 
Шан дор Ке пи ро про гла шен је у 
Ју го сла ви ји и Изра е лу за рат ног 
зло чин ца, ко ји је уче ство вао 
у но во сад ској Ра ци ји ја ну а ра 
1942, осло бо ђен је кри ви це на 
су ђе њу у Бу дим пе шти и са хра

њен као ма ђар ски хе рој 2011. 
го ди не. Ове две пре су де као да 
су да ле осно ву да се при сту пи 
ре ви зи ји исто ри је и ре ха би ли
та ци ји нем зе те ра у Ср би ји, чла
но ва угро на ци стич ких пар ти ја. 
Тре ба има ти на уму да они ни су 
зло чи не вр ши ли са ми, јер је иза 
њих ста ја ла јед на др жа ва  Ма
ђар ска и њен це ло ку пан ме ха
ни зам вла сти.

У увод ној ре чи и за кључ ку 
Збор ни ка Иштван Фо дор, ди
рек тор Исто риј ског ин сти ту та у 
Сен ти, из но си став да је над ма
ђар ском ма њи ном у Ср би ји, на 
те ри то ри ји да на шње АП Вој во
ди не, 19441945. го ди не из вр
шен ге но цид! Фо дор ка же: „...
Овај пе ри од у исто ри о гра фи ји 
по знат је под ра зним име ни ма, 
као што су `одмазда пар ти за на 
про тив Мађара` или `још хлад
ни ји дани` ко је мо же мо јед ном 
реч ју по ја сни ти, а то је ге но
цид“ (17)

Пе јин ову „про ме ну им пе ри
је“ при ре ђи ва ча Збор ни ка де
фи ни ше као ра ди кал ну ре ви зи
ју исто ри је и по ку шај из јед на
ча ва ња ко му ни зма са на ци змом 
са ци љем да се про ме ни исто
риј ска свест чи та ла ца у Ср би ји. 
При ре ђи ва чи Зборника, на и ме, 
за не ма ру ју чи ње ни цу да је ве
ли ко ма ђар ство и ре ван ши зам за 
рас пад Аустро у гар ске, не пре
кид но не го ва но од 1920. го ди не; 
да је Три ја нон узрок сна жних, 
иако исто риј ски не у те ме ље них, 
ве ли ко ма ђар ских фру стра ци
ја ко је су ре зул ти ра ле ра том и 
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ге но ци дом над Ср би ма 1941
1944. Сто га је те за о „ге но ци
ду“ над Ма ђа ри ма кра јем ра та 
„отво ре ни ан ти и сто ри о граф ски 
чин“. „ Те зе из не те у ра до ви ма 
уче сни ка кон фе рен ци је Ени ко 
А. Шај ти, Зо ра на Ја ње то ви ћа, 
Ти бо ра Мол на ра и Ти бо ра Па
ла о ге но ци ду над Ма ђа ри ма и 
фолк сдој че ри ма ни су исто ри о
граф ске већ иде о ло шке и по ли
ти кант ске и сво јом еска ла ци јом 
пред ста вља ју по раз ан ти фа ши
зма у Ср би ји“ – ис ти че Пе јин. 
(19) Сто га он с пра вом по ста
вља пи та ње: „Да ли ква ли фи ка
ци је: „од ма зда пар ти за на про
тив Ма ђа ра“ и „још хлад ни ји 
да ни“ за пра во пред ста вља на
ме ру ауто ра да до ве ду у сум њу 
оправ да ност од лу ка са ве зни ка 
ан ти хи тле ров ске ко а ли ци је у 
Те хе ра ну 1943, од но сно у Мо
скви 1944. и Потс да му 1945. о 
ка жња ва њу рат них зло чи на ца, а 
са мим тим и су ђе ње за хо ло ка
уст у Нир нбер гу 1946 го ди не?“ 
(20)

„Реч „ге но цид“ пред ста вља 
по ку шај ре ха би ли та ци је рат
них зло чи на ца и по ти ску је од
го вор ност по је ди на ца и гру па 
при пад ни ка ма ђар ске ма њи не 
за из вр ше не зло чи не од 1941. 
до 1944. го ди не. Та ко ђе пред
ста вља же љу да се џе ла ти про
гла се за жр тве и пре ћу те срп ске 
жр тве ко је су у пра вом сми слу 
ре чи не ви ни стра дал ни ци. Ср
би су из во ђе ни из ку ћа, хва та
ни на ули ци као слу чај ни про
ла зни ци или на рад ном ме сту и 

по сле пре мла ћи ва ња уби ја ни“. 
(21) Све то има и са вре ме ну ко
но та ци ју, ра ди се о по ку ша ју да 
се да нас Ср би ја кри ми на ли зу је, 
а да се се иг но ри ше чи ње ни ца 
о уче шћу Ма ђар ске и нем зе те
ра у Дру гом свет ском ра ту на 
стра ни на ци стич ке Не мач ке. 
Ова кво де ло ва ње по ма же об но
ву хор ти јев ске по ли ти ке ре ви
зи о ни зма пре ма су се ди ма, ко ја 
се ма ски ра те зом о оку пља њу 
свих Ма ђа ра у за јед ни цу, без 
об зи ра на др жав не гра ни це, са 
др жа вљан ством и па со шем Ре
пу бли ке Ма ђар ске, на те ри то
ри ја ма „исто риј ске Угар ске“. 
Пе јин оправ да но ука зу је на овај 
тренд у ма ђар ској по ли ти ци, 
као што ар гу мен то ва но под вла
чи раз ли ку из ме ђу Ма ђар ске и 
Угар ске. Угар ска, на и ме, ни кад 
у исто ри ји ни је би ла на ци о нал
на Ма ђар ска, јер у њој Ма ђа ри 
ни су пред ста вља ли ве ћи ну ста
нов ни штва.

На пи та ње: Шта се ствар но 
де си ло у Бач кој апри ла 1941. 
и ја ну а ра 1942. го ди не?, Пе
јин на во ди из ве шта је ко ми си ја 
из Но вог Бе че ја, Пе тров гра да, 
Пер ле за, Пан че ва и Ко ви на, са 
име ни ма чла но ва тих ко ми си ја, 
ме ђу ко ји ма су по ред Ср ба би
ли и Сло ва ци, Нем ци, Ма ђа ри. 
Ра ди се, да кле, о Ба на ту ко ји је 
био под не мач ком оку па ци јом. 
За пи сни ци су ра ђе ни на оба ла
ма ре ка Ти се и Ду на ва где су 
ис пли ва ли ле ше ви уби је них, 
као и на гро бљи ма где су пре
не ти ра ди са хра не. На осно ву 
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ра да ових Ко ми си ја ју на 1942. 
го ди не на стао је збир ни из ве
штај ко ји, са свим осо би на ма 
ори ги на ла, аутор до но си у це
ли ни. У Из ве шта ју се, из ме ђу 
оста лог, на во ди „ да су то ле
ше ви не по зна тих Ср ба из по ти
ских на се ља Бач ке, жр та ва ма
сов ног по ко ља на шег жи вља у 
ју го и сточ ној Бач кој, из вр ше ног 
од ма ђар ске вој ске“. (29) 

Ма ђар ске вла сти су, до знав
ши за рад су до ва по че ле да пре
ла зе на ба нат ску стра ну да ле
ше ве од мак ну ви ше на дру гу 
стра ну и та мо са хра њу ју. Ово 
је вре ме ка да је цео свет чуо за 
ове зло чи не, те се хте ло укло
ни ти тра го ве. Аутор да ље на во
ди стра хо ви те зло чи не у Мо шо
ри ну, на Бад њи дан 1942, где су 
уби ја ни љу ди, же не, де ца, же не 
су мо ра ле сво ју де цу да гу ра ју 
под лед. У књи зи се на ла зе и 
фо то гра фи је ле ше ва на оба ла ма 
Ти се и Ду на ва са ба нат ске стра
не. Аутор до но си по је ди но сти 
о стра шним зло чи ни ма у це лој 
Бач кој, по го то во у Шај ка шкој, 
Жа бљу, Мо шо ри ну, Чу ру гу и 
дру гим ме сти ма. У Чу ру гу је 
уби је но око 3.500 љу ди, же на и 
де це. У сва ком од ових стра ти
шта у хлад ну во ду Ти се и Ду
на ва ба ца ни су и жи ви љу ди. 
Суд би ну не срећ ног на ро да де
ли ли су и њи хо ви све ште ни ци; 
уби је но 10 срп скопра во слав
них све ште ни ка. Ан дре Бај чи 
Жи лин ски по сла ник у ма ђар
ском са бо ру у пи сму Ми кло шу 
Хор ти ју пи ше да је у шај ка шкој 

и но во сад ској ра ци ји уби је но не 
ма ње од 12.763 ли ца.

Пе јин у књи зи ука зу је и на 
при ме ре чо веч но сти код по је
ди на ца. Је дан од њих је ри мо
ка то лич ки све ште ник из Са ја на 
Имре Сен те ши ко ји је, кле че ћи 
мо лио при пад ни ке сво је па стве 
да од ба це се ки ре, бу да ке, ви
ле и дру ге алат ке са ко ји ма су 
би ли кре ну ли на сво је срп ске 
су се де. Дру ги је Хен рих Берст, 
Ма ђар из Сом бо ра ко ји је за
вр шио Вој ну ака де ми ју у Бе о
гра ду, слу жбо вао у ви ше ме ста 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, да би 
1941. го ди не до спео у не мач ко 
за ро бље ни штво, али је од био 
по ну ду оку па то ра да слу жи у 
ње го вој вој сци. Ус пео је да по
бег не и у Сом бо ру до че ка Цр
ве ну ар ми ју и НОВЈ и уче ству
је у за вр шним опе ра ци ја ма за 
осло бо ђе ње зе мље као ко ман
дант ар ти ље риј ског ди ви зи о на 
бри га де ЈА „Пе те фи Шан дор“. 
(7879)

Тре ба има ти у ви ду да је ма
ђар ска власт про те ра ла све Ср
бе ко ји су се у Бач ку на се ли ли 
од 1918. го ди не, и да је њи хо
ва на ме ра би ла да се у це ли ни 
или де ли мич но уни шти срп ска 
по пу ла ци ја, као на ци о нал на, 
ет нич ка или вер ска гру па, што 
спа да у де фи ни ци ју ге но ци да. 
Све ово ауто ри Збор ни ка Про
менаимперије... иг но ри шу, као 
да сма тра ју да су Хор ти је ви 
угро на ци сти с пра вом оку пи ра
ли Бач ку и про те ра ли и по би ли 
срп ски на род, те да ови зло чин
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ци не сме ју да бу ду ка жње ни јер 
ка жња ва ње зло чи на ца је – ге но
цид. Осим што ауто ри збор ни
ка из бе га ва ју ар хив ску гра ђу и 
на уч не ра до ве ко ји упу ћу ју на 
ве ли ко ма ђар ску и угро на ци
стич ку про па ган ду пре 1941, 
Иштван Фо дор ко ри сти реч „ге
но цид“ на су прот чи ње ни ци да 
је ма ђар ска ма њи на до че ка ла 
хон ве де као осло бо ди о це а за
тим за јед но са њи ма оста ви ла 
кр ва ве тра го ве у ме сти ма где су 
жи ве ли Ср би.

Пе јин се за тим освр нуо на 
по је ди нач не ра до ве по ме ну те 
кон фе рен ци је. Нај ви ше је имао 
да за ме ри не у те ме ље ним ста во
ви ма Ени ке А. Шај ти, ко ја пи ше 
о пар ти зан ској од ма зди про тив 
Ма ђа ра. Пе јин под се ћа да Ра ци
ја ја ну а ра 1942, у ко јој је уби је
но око 5.000 Ср ба и је дан број 
Је вре ја , пред ста вља про ду же
так април скомај ске рат не ак
ци је 1941, нем зе те ра, по ли ци је 
и хон ве да. За тим под се ћа на по
ко ље ру ског ста нов ни штва од 
стра не ма ђар ских вој них фор
ма ци ја у са ста ву хи тле ров ских 
сна га. 

Кро а то ко му ни сти у вр ху 
КПЈ за рад по ли ти ке „брат сва–
је дин ства“ ре ла ти ви зо ва ли су 
зло чи не и ге но цид над Ср би
ма, не са мо у Вој во ди ни не го 
и у Хр ват ској: у Ја се нов цу, Ја
дов ну и дру гим стра ти шти ма 
Ср ба. Ени ко А. Шај ти не ра зум
но ис ти че ка ко је по вла че њем 
хон ве да, а са њи ма Си ку ља и 
Чан го ва, ова те ри то ри ја оста ла 

„не за шти ће на“. Од ко га? Ени
ко не по ста вља пи та ње ка ко су 
хон ве ди и ко јим по во дом ушли 
у Бач ку  на те ри то ри ју Ју го сла
ви је, те ка ко и на чи ју зе мљу су 
до шли Си ку љи и Чан го ви. „Она 
иг но ри ше де кла ра ци ју УН од 
1. ја ну а ра 1942. го ди не, пред
став ни ка 26 на ци ја про тив си ла 
Осо ви не о пот пу ној по бе ди над 
Хи тле ром што под ра зу ме ва и 
над са те ли ти ма Тре ћег рај ха“. 
(53) Ако је и би ло не ких пре ко
ра че ња у ка жња ва њу нем зе те
ра, Пе јин под се ћа да је на про
сто ру Бач ке, Ба на та и Ба ра ње 
де ло ва ла Вој на упра ва на че лу 
са Ива ном Ру ка ви ном из Глав
ног шта ба Хр ват ске и хр ват ске 
фор ма ци је, од ок то бра 1944. до 
мар та 1945. го ди не. У то вре ме 
ко ман дант ГШ НОВ Вој во ди не 
био је Ко ста Нађ , чо век од по
себ ног по ве ре ња Јо си па Бро за 
Ти та, шпан ски бо рац, ин тер на
ци о на ли ста. Пре ким су до ви ма 
је ру ко во ди ла ОЗНА, тј. ње но 
Зе маљ ско оде ље ње за Вој во ди
ну. Опу но мо ће ник је имао за да
так да са ста ви Пре ки суд ко ји 
тре ба да раз мо три кри ви цу оп
ту же ног, до не се од лу ку и са оп
шти пре су ду. Од лу ку су до но
си ла нај ма ње три при пад ни ка 
Озне. Тре ба на гла си ти сле де ће: 
Ге не рал Иван Ру ка ви на ко ји је 
био под по ли тич ком и вој ном 
упра вом КП Хр ват ске и ГШ Хр
ват ске до 1. мар та 1945, спро
вео је ме ре ет нич ког чи шће ња 
фолк сдој че ра без из у зет ка, а 
шпан ски бо рац Ко ста Нађ је до 
1. сеп тем бра 1945. го ди не за вр



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.293300.

298

шио про цес из у зи ма ња Ба на та, 
Бач ке, Ба ра ње и Сре ма из Ср
би је, и ра дио на ус по ста вља њу 
АП Вој во ди не и при хва тио став 
КПЈ и КП Хр ват ске да се Ба ра
ња при по ји Хр ват ској. Пре ма 
по да ци ма Озне уби је но је око 
20.000 Ср ба.

Тре ба по ме ну ти и ва жну чи
ње ни цу да су при пад ни ци Пар
ти је стре ла стих кр сто ва – њи
ла ши би ли при сут ни у свим 
струк ту ра ма ма ђар ске вла сти 
све до ок то бра 1944, и да су они 
без до зво ле сво јих прет по ста
вље них и на сво ју ру ку вр ши ли 
уби ства и пљач ку и њи хо ва реч 
у ад хок су до ви ма би ла је од лу
чу ју ћа.

Пе јин да ље до но си до ку
мен те о зло чи ни ма нем зе те ра 
у Ср бо бра ну, чим је ма ђар ска 
вој ска ушла у ово ме сто, са 
име ни ма зло чи на ца. Зна чај ну 
уло гу у овим зло чи ни ма има ли 
су ри мо ка то лич ки све ште ни ци, 
ко ји су зна ли и одо бра ва ли да 
њи хо ви па ро хи ја ну ма са кри
ра ју сво је срп ске пра во слав
не су се де. За њих је тај по кољ 
пред ста вљао „кр ста шки по ход“ 
у ин те ре су ма ђар ства. Аутор 
ука зу је да је рат ни пред сед ник 
ма ђар ске вла де Ла сло Бар до ши, 
пред На род ним су дом у Бу дим
пе шти ре као да је по кољ Ср ба 
био у ин те ре су ма ђар ског на
ро да да се са чу ва ње го во је дин
ство и да је из ве ден у скла ду са 
ста вом јав ног мње ња Ма ђар ске. 
(70) Сма тра се да је на по чет ку 
оку па ци је Бач ке 1941. уби је но 
пре ко 8.500 ли ца.

Ни ка ко не сто ји при мед ба 
да је Вој на упра ва на сто ја ла да 
оси гу ра „сло вен ски ка рак тер“ 
Вој во ди не, уме сто да се при
хва те те ко ви не из ве де ног ге но
ци да над Ср би ма од стра не Ма
ђа ра 19411944. Уоста лом, са мо 
су по ли тич ки и ге о по ли тич ки 
раз ло зи од лу чи ва ли о то ме да 
се са Нем ци ма не про те ра ју и 
Ма ђа риви нов ни ци сви ре пог 
ге но ци да над Ср би ма у Бач кој. 

Ми ло ван Ђи лас је о то ме 
оста вио сле де ће све до че ње: 
„Про блем Ма ђа ра ре ша ван је 
и ре шен на са стан ку код Ти та. 
На и ме, пар тиј ско вођ ство Вој
во ди не при хва ти ло је гле ди ште, 
без сум ње за сно ва но, на рас
по ло же њу срп ског жи вља  да 
и Ма ђа ре тре ба исе ли ти из Ју
го сла ви је. Ре а го ва ње и за кљу
чи ва ње из ана ло ги је  да су се 
ма ђар ски оку па то ри и ма ђар ски 
њи ла ши утр ки ва ли с на ци сти
ма: Ср бе ни су ма сов но стре ља
ли као у Кра гу јев цу и Кра ље
ву, не го „са мо“ ба ца ли под лед 
у Ду нав код Но вог Са да, Ср бе 
су ис те ри ва ли са зе мље и ко
ло ни зо ва ли Ма ђа ре. Пар тиј ско 
вођ ство Ср би је је би ло у не до
у ми ци. У ЦК смо се је ди но до
пу ња ва ли ар гу мен ти ма  да Ма
ђа ре не тре ба ис те ра ти. Глав ни 
раз ло зи на шег ста ва: зна ли смо 
да ће со вјет ска вла да би ти про
тив ис те ри ва ња Ма ђа расо вјет
ски пред став ни ци су нам то већ 
ста вља ли на зна ње, јер је Ма
ђар ска пред ви ђе на као „со ци ја
ли стич ка“. Ни вој ска Ма ђар ске, 
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ни фор ма ци је до ма ћих Ма ђа ра 
ни су нас про го ни ле бе со муч но 
по пут Не ма ца. Ма ђар ска ни је 
та ко ве ли ка да би смо се од ње 
пла ши ли, у бу дућ но сти, као од 
Не мач ке. Ме ђу Ма ђа ри ма је би
ло от по ра, ма кар и сла бог, по
сто ја ла је и је ди ни ца, ма кар ма
ло број на. И нај зад  ма да ни ко 
не би знао об ја сни ти због че га 
то ни је при ме њи во и на Нем це  
на род, же не, де ца, не мо гу би ти 
кри ви за зло чи не сво јих вла сто
др жа ца“. (Алек сан дар Ка саш, 
Ма ђа ри у Вој во ди ни 19411946. 
– док тор ска ди сер та ци ја, Но ви 
Сад, 1995, 301302)

За го вор ни ци исто риј ског ре
ви зи о ни зма и три ја нон ске не
прав де ли ци ти ра ју са бро јем ка
жње них Ма ђа ра, тај број се кре
ће од 30, 60, 80, за тим 20, да би 
на кра ју спао на 2. 425 „ли кви
ди ра них осо ба“. Пре ма Пре гле
ду ухап ше них, про шлих кроз 
за твор и стре ља них од осло бо
ђе ња до 20 ју на 1945. го ди не на 
те ри то ри ји Вој во ди не, укуп но 
су стре ља на 2.984 ли ца ма ђар
ске на род но сти, по след њи број 
ли ци ти ра них жр та ва раз би ја се 
на гру бу про це ну бро ја Ма ђа
ра пре ма по пи су ста нов ни штва 
Ју го сла ви је. (86) Исто ри чар из 
Но вог Са да Алек сан дар ка саш 
на во ди број од пре ко 5.000. ли
ца над ко ји ма је из вр ше на нај
те жа ка зна. Хр ват ска Озна на
во ди број од 1.776 ли кви ди ра
них ли ца. (89)

Пе јин се у свој књи зи кри
тич ки од но си на ста во ве исто

ри ча ра Зо ра на Ја ње ти ви ћа, ко ји 
не по ми ње ши ре узро ке про те
ри ва ња Не ма ца и по ступ ке пре
ма Ма ђа ри ма, већ ове рад ње 
при пи су је ис кљу чи во Ср би ма 
тј. та да шњој њи хо вој вла сти. 
За не ма ру ју се по ли тич ке од
лу ке ко је по ста ју кон сти ту тив
ни део ме ђу на род ног по рет ка: 
Атлант ска по ве ља 1941, Кон фе
рен ци је у Те хе ра ну 1943, и Мо
скви 1944, те кон фе рен ци ја у 
Потс да му 1945. го ди не. Ње гов 
рад је, ис ти че Пе јин, „по ку шај 
да се не мач ка и ма ђар ска ма
њи на пред ста ве као иде о ло шке 
жр тве ко му ни ста и ју го сло вен
ских бо ра ца за осло бо ђе ње зе
мље. Дру гим ре чи ма, Ја ње то
вић не ги ра да су се у Вој во ди
ни од и гра ли ма са кри и ге но цид 
над Ср би ма 19411944. го ди не 
у ко ји ма су ма сов но уче ство ва
ли упра во при пад ни ци не мач ке 
и ма ђар ске ма њи не на осно ву 
ра сне, на ци о нал не и вер ске мр
жње“. (91) Пе јин ис ти че да Ја
ње то вић не раз ма тра чи ње ни цу 
да је Ју го сла ви ја би ла ду жна да 
спро ве де ме ре ра ди укла ња ња 
оста та ка оку па ци о ног апа ра та 
Тре ћег рај ха, Хор ти је ве Ма ђар
ске и НДХ. Те да то ни је би ла 
ни ка ква иде о ло шка не го др жав
на оба ве за Ју го сла ви је као чла
ни це ан ти хи тле ров ске ко а ли ци
је. Ја ње то вић уоча ва да су Ср би 
на про сто ру да на шње Вој во ди
не од сред њег ве ка, али им не у
те ме ље но оспо ра ва „исто риј ско 
пра ва“ на те те ри то ри је. (97)

Пе јин по ста вља пи та ње због 
че га хон ве ди у по вла че њу ни
су по ву кли и нем зе те ре, те да 
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ли се ра ди о сми шље ном пла ну 
Бу дим пе ште да жр тву је сво је 
су на род ни ке у Вој во ди ни ка ко 
би се оп ту жи ли Ср би за рат не 
зло чи не. 

Пе јин раз ма тра и Ја ње то
ви ће во по зи ва ње на до ку мент 
„Пи та ње ма њи на у но вој Ју го
сла ви ји“, ко ји је ака де мик Ва са 
Чу бри ло вић пре дао Пре зи ди ју
му 3. но вем бра 1944, у ко јем се 
за ло жио за „...об зир пре ма Ма
ђа ри ма...“, за раз ли ку од оног 
пре ма Нем ци ма и Ар ба на си ма. 
Аутор ис ти че да је „Ја ње то вић 
ис пу стио из ви да да је му сли
ма ни ма за бра ње но да жи ве у 
„ка ур ским др жа ва ма“, а уко ли
ко жи ве мо ра ју да бу ду до бри 
су се ди не му сли ма ни ма све док 
не по ста ну ве ћи на. Ка да му
сли ма ни по ста ну ве ћи на, та да 
„ка у ри“ мо ра ју или да по ста
ну му сли ма ни или да се се ле!“ 
(114)Огор че ње због пре тр пље
ног ге но ци да 19411944. го ди
не – пре ко мер на мо би ли за ци ја 
у ма ђар ску вој ску и из ла га ње 
по ги би ји на фрон ту, мо ра ло је 
да се пре мо сти и спре чи лич
на осве та над Ма ђа ри ма. Ово је 
учи ње но исе ља ва њем по ро ди ца 
и ро ђа ка оних ко ји су из вр ши ли 
ге но цид у Чу ру гу и Мо шо ри
ну“ ис ти че Пе јин по зи ва ју ћи 
се на исто ри ча ра Ка са ша. (115)

У за кључ ним раз ма тра њи ма 
Пе јин још јед ном ис ти че да су 
„уче сни ци кон фе рен ци је Про
менаимперијеуВојводини из
вр ши ли ге но цид над исто ри јом: 
Све су учи ни ли да на мет ну став 

о ге но ци ду над Ма ђа ри ма и да 
рат не зло чин це про гла се за жр
тве а жр тве за зло чин це“. (125) 

 



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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