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УВОДНИК

Пред вама се налази други број часописаСрпска политичка
мисаоу2013.години.Овајбројјепосвећеннекимодактуелнихпро-
блемаиздоменаполитичкетеоријеидругихнаучнихпитања.Има-
јућиовоувидутребаистаћидасетеоријскеанализеполитичких
проблеманебавесамопроучавањемтогакакополитикафункциони-
ше,већинормативнимпитањимакакобионатребалодафункцио-
нише.Утомсмислусурадовикојисеналазеуглавнојтемиовогбро-
јавеомазанимљиви,јернаједанкритичкиначинприступајууправо
овомпроблему.РадВеснеСтанковићПејновићполазиодпитањада
лиданас, удобауниверзалних слободаи једнакости,изграђенеде-
мократске институције стварно осигуравају праведност, слободу
иједнакостилиуствариимамосамооноликоправаколикоимамо
моћи.Наконњеганалазисерадкојисебавианализомсавременедр-
жавеипрегледомнекиходнајзначајнијихтеоријскихприступаовом
феноменуаутораМишеСтојадиновића,истовременоистичућида
се држава устоличила као један од најважнијих елемената дру-
штвеногиполитичкогживота,каоидаједанасготовонемогуће
замислитиначиннакојибидруштвофункционисалобезње.Затим,
тујеирадВишњеСтанчићкојиуфокуссвојеанализестављаРолсо-
вуидејујавногума,каоипримедбеизнетеувезисаовимконцептом,
каоимогућимодговориманањих.ТребапоменутиирадПредрага
ТерзићакојианализирасхватањеспољнеслободеуделуВладимира
Јовановића,акојипредстављанаставакауторовеанализеделаовог
великогмислиоца.Подсетимоседајеуброју4.у2012.годиниТерзић
пропитивао схватање унутрашње слободе Владимира Јовановића.
ОвдесеналазиирадДушанаДостанићакојисебавимањкавостима
доминантнедефиницијеекстремизма,којиуказујенатерминолошку
збркуиизједначавањеекстремизмасадругимпојмовима.

Поредрадовапосвећенихглавнојтемиовогбројачасописаов-
деможетенаћиирубрику,,Огледиистудије“,такође,испуњенуве-
ликимбројемвеомазначајнихрадовасаполитиколошког,правноги
социолошкогаспекта.Утомсмислу,уовомделусеанализирајунека
одгорућихпитањакојаседанасналазепреднашомземљом,атоје
проблемсиромаштваиевропскихинтеграција,каоианализаизбор-
непонудеиидеолошкогпрофилисањаполитичкихпартијауСрбији.
Ту су и радови који се баве геополитичким анализама, не само са
становиштаБалканавећинаглобалномнивоу.
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мотимеоправдатиквалитеткојиуживанашчасопис.Подсећамо
васдасеодовогбројапримењујеизмењеноупутствозаауторекоје
можетенаћинакрајунашегчасописа.Рокзаслањерадовазаследе-
ћибројје10.08.2013.године.








ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА 
ПОЛИТИКЕ

ТЕМА БРОЈА





УДК 321.01

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2013.

год. 20. vol. 40.
стр. 11-29.

11

ВеснаСтанковићПејновић
Ниш

ПОЛИТИКАКАОМОЋ
КОДМАКИЈАВЕЛИЈАИНИЧЕА

Волимонекојитежеканемогућем.
Гете

Сажетак
Аутор у ра ду по ла зи од пи та ња да ли да нас у до ба уни вер-

зал них сло бо да и јед на ко сти, из гра ђе не де мо крат ске ин сти ту ци је 
ствар но оси гу ра ва ју пра вед ност, сло бо ду и јед на кост или има мо 
оно ли ко пра ва ко ли ко има мо мо ћи? На те ме љу та квог ста ва зна чај 
ис тра жи ва ња се ба зи ра на те зи да се иза ве ли ких сло бо дар ских 
иде ја, иде је до ми на ци је у по ли ти ци ко ја ни је оства ре ње сло бо де 
не го оства ре ње мо ћи. У ра ду се на при мје ри ма ста во ва Ма ки ја ве-
ли ја и Ни чеа по ка зу је пер спек ти ва са гле да ва ња по ли ти ке као мо-
ћи, ме то дом ус по ред не ана ли зе. За Ма ки ја ве ли ја, Че за ре Бор џи ја 
по сје ду је вр ли ну ко ју ка рак те ри зи ра хра брост, од ва жност и сна га 
за про мје не, док Ни че сма тра да На по ле он има „ак тив ну сна гу“, 
спо соб ност за умјет ност на си ља и ор га ни зи ра ња ко је су по треб не 
у из град њи др жа ве. Њи хов циљ је об но ва, су прот но де ка дент ној 
те о ри ји јед на ко сти и мо рал но сти са жа ље ња, по ли тич ких те о ри ја 
и др жав ног устрој ства ко је су уте ме ље не на па то су дис тан це и по-
рет ку по ран го ви ма. Циљ ра да је по ка за ти ка ко ви ши чо вјек или 
вла дар мо же ис ка за ти сво ју имо рал ну моћ без огра ни че ња у по-
ли тич ком окви ру и ако има ју до вољ но сна ге др жа ва је при мар но 
ин стру мент њи хо ве мо ћи то јер је во ља ка мо ћи те мељ фи ло зо фи је 
по ли ти ке.
Кључ не ри је чи:  Ма ки ја ве ли, Ни че, Че за ре Бор џи ја, На по ле он, моћ, по-

ли ти ка.

Да ли да нас у до ба уни вер зал них сло бо да и јед на ко сти, из-
гра ђе не де мо крат ске ин сти ту ци је ствар но оси гу ра ва ју пра вед ност, 
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сло бо ду и јед на кост или има мо оно ли ко пра ва ко ли ко има мо мо ћи? 
Не кри ју ли се иза ве ли ких сло бо дар ских иде ја, иде је до ми на ци је 
у по ли ти ци ко ја ни је оства ре ње сло бо де не го оства ре ње мо ћи? Да-
нас је чо вјек под окри љем де мо кра ци је са мо слаб и не мо ћан дио 
огром ног апа ра та мо ћи, а ње го ва де ко ра тив на уло га огле да се на 
из бо ри ма ко ји ма де кла ра тив но би ра сво је „пред став ни ке“ ко ји су 
углав ном за ин те ре си ра ни за вла сти ти про би так. За то се и да на шња 
по ли ти ка мо же са гле да ва ти кроз при зму Ма ки ја ве ли ја (Mac hi a vel-
lia) и Ни чеа (Ni etzschea) јер раз от кри ве на њи хо вим гле ди шти ма, 
по ка зу је и да на шње ста ње ства ри. Под окри љем ве ли ких ри је чи 
бор бе за сло бо ду и пра вед ност, људ ских пра ва, кри ју се ма ни пу ла-
тив не тех ни ке об ма на, ла жи, при кри ва ња и на кра ју те жња за осва-
ја њем мо ћи ко је уве ли ко ко ри сте по ли ти ча ри, док нај ви ше успје ха 
има ју ја ке лич но сти, иако је на ше до ба уве ли ко оси ро ма ше но ка-
ри зма тич ним ли де ри ма са ви зи ја ма. Стал но је из ра же на по тре ба 
по ти ца ња не во ља и пат њи ко је окру жу ју љу де и ко ју по ли ти ча ри и 
по ти чу, чак их и по ја ча ва ју, ис ко ри шта ва ју ћи је за оства ре ње сво-
јих ци ље ва. Њи ма су стал но и из но ва по треб ни не ки дру ги и њи хо-
ва не во ља и про бле ми као пред у вјет њи хо ве нео п ход но сти. Сход но 
то ме ма ни пу ли ра се и људ ском по тре бом и же љом за про на ла ском 
сми сла жи во та ко ји се вје штим ме диј ским тех ни ка ма об ли ку ју по 
по тре ба ма по ли тич ких стра на ка и ли де ра. Због све га то га је имо-
ра лан при ступ по ли ти ци, кроз пер спек ти ву Ма ки ја ве ли ја и Ни чеа, 
са мо при каз по ли тич ке ре ал но сти.

Ма ки ја ве ли по ли ти ку схва ћа као цје ли ну и сред ство ко јим 
чо вјек мо ра овла да ти у скла ду са вре ме ном, тј. ну ждом, као из-
раз особ них ин те ре са и ам би ци ја, тј. те жњи ка мо ћи. По ли ти ка је 
јед но од нај ве ћих чо вје ко вих умје ћа и ства ра ла штва, али и Ни че и 
Ма ки ја ве ли твр де да не ма на сље ђе не мо рал не ба зе за би ло ко ји об-
лик по ли тич ке ле ги ти ма ци је јер су док три не ври јед но сти са мо де-
ри ва ци је тех ни ке мо ћи. Ни че, као Ма ки ја ве ли јев сљед бе ник сла ви 
ин ди ви ду а ли зам Ре не сан се чи ји је кон цепт уте ме љен на чи ње ни ци 
да је вр ли на сли је ди ти свој вла сти ти иде ал чо вје ка и за ко не но вих 
ври јед но сти ко је је сам уте ме љио. Са мим тим по ли ти ка не сми је 
би ти по вје ре на ма са ма ко је не ма ју ка па ци те та ра зу мје ти ком плек-
сност дру штве них и по ли тич ких пи та ња јер им је при ро ђе на по-
тре ба за под ре ђе но сти. Ипак, за би ло ко ји об лик вла да ви не по треб-
но је одо бре ње по да ни ка иако су они са мо ин стру мент да се до ђе 
до мо ћи и до вла сти. Те мељ та квог ста ва Ма ки ја ве ли, па ка сни је и 
Ни че, на ла зи у чи ње ни ци да су ма се за ве де не јер јед но став но тра-
же не ко га тко би их об ма нуо. Обо ји ца на сто је по ка за ти да је по ли-
ти ка са мо про блем мо ћи на су прот би ло ка квом дру гом пи та њу те 
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да не ма пра ва ко је се не те ме љи на мо ћи, а да се сва ко пра во, као и 
сло бо да, мо ра осво ји ти. Имо рал ност по ли ти ке дио је имо рал но сти 
са мог жи во та или при род них за ко на.

МАКИЈАВЕЛИЈЕВООДРЕЂЕЊЕПОЛИТИЧКОГ

Ма ки ја ве ли раз два ја мо рал од по ли ти ке оправ да ва ју ћи упо-
тре бу свих сред ста ва у по ли тич ком жи во ту уко ли ко су усмје ре на 
ка оства ре њу ци ља те та квим при сту пом об на вља по ли ти ку у ње-
ном ста ром до сто јан ству.1) За ње га је по ли ти ка вр ста умјет нич ког 
дје ла ко јом се об ли ку је јед на по ли тич ка за јед ни ца. Та кво схва ћа ње 
ка сни је при хва ћа и Ни че. По ли ти ка се по Ма ки ја ве ли ју те ме љи на 
два основ на прин ци па: вр ли ни и сре ћи. Вр ли на као умје шност или 
спо соб ност, а сре ћа суд би на, ну жност и (не)по вољ не окол но сти те 
од њих у нај ве ћој мје ри за ви си ста бил ност и успјех др жа ве. Прин-
цип вр ли не је исто вре ме но и прин цип сна ге и окрет но сти, прин-
цип по ли тич ке сло бо де и по ли тич ког ак ти ви зма. Чи та во Ма ки ја ве-
ли је во уче ње о по ли ти ци ба зи ра се на мо ћи те из ме ђу по ли ти ке и 
мо ћи по сто ји знак јед на ко сти те су по ли ти ка и моћ, из бор ма њег од 
два зла. Стје ца ње мо ћи је те мељ ства ра ња по ли тич ког устро ја јер 
је моћ енер ги ја, ви тал ни ка па ци тет ко ји по кре ће све људ ске ак тив-
но сти и жи вот сам. По ли ти ка је аго нал ни про стор из ме ђу чо вје ка 
и сви је та и из ме ђу љу ди. 

Вла да ри, и љу ди ко ји се ба ве по ли ти ком, ко ји се ко ле ба ју 
из ме ђу дви је оп ци је и кре ну сред њим пу тем, иза бра ли су, по Ма ки-
ја ве ли ју, нај о па сни је рје ше ње.2) Ком про ми сна рје ше ња су нај го ра 
мо гу ћа, та ко да се мо ра зна ти би ти бес ком про ми сан јер ко ле бљив-
ци ма ни је мје сто у по ли ти ци. За то он, као и Ни че, од ба цу је Ари-
сто те ло во схва ћа ње да вр ли на ле жи у сред њем пу ту, сма тра ју ћи да 
у по ли ти ци тре ба из бје ћи осред њост јер је она опа сна, ис ти чу ћи 
из ра зи ту пред ност прин ци па по ли тич ке ефи ка сно сти у од но су на 
по ли ти ку ко ле бљи во сти и ком про ми са. При ро да чо вје ка је ови сна 
о „При ро ди“ са мој и суд би ни ко ја има сво је не по зна те за ко не те 
са мим тим чо вјек ни је у ста њу кон тро ли ра ти и во ди ти суд би ну већ 
са мо ства ра ти вр ли ну ко ја се по сти же кроз бор бу (са са мим со бом, 
сво јим бо ло ви ма и сла бо сти ма), са При ро дом и са мом Фор ту ном. 

1) Arendt, Han nah: TheHumanCondition, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1989, p. 
35

2) Mac hi a vel li, Nic co lo: RaspraveoprvojdekadiTitaLivijau: IzabranodjeloI, Glo bus, Za-
greb, 1985, str.204.



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.11-29.

14

Твр до гла вост је за то јед на од при мар них вр ли на чо вје ка од по ли-
ти ке.

По ли ти ка се за сни ва на прин ци пи ма двој них из во ра мо ћи: 
је дан дио сна ге из ви ре из фор ту не, а дру га из вр ли не вла да ра. Фор-
ту на је судбинa, али и сре ћа, а вр ли на је умје шност и спо соб ност 
вла да ра. По ње го вој про цје ни суд би на мо же од лу чи ти у по ло ви ни 
на ших дје ла, а оста ло за ви си од чо ве ко вих спо соб но сти. Ма ки ја-
ве ли ус по ре ђу је суд би ну са же ном јер је ка при ци о зна те тко хо ће 
њо ме вла да ти, тре ба је ту ћи и кро ти ти.... Са вла да ва ју ју је, не на-
пра си ти, не го они ко ји по сту па ју хлад но и за то је уви јек, као же на, 
при ја те љи ца мла ди ћа, за то што су не смо тре ни ји, бје сни ји, па јој и 
од ва жни је за по ви је да ју.3) Моћ је на мо рал рав но ду шна. По сти за-
ње, одр жа ва ње и уве ћа ње мо ћи је до вољ но оправ да ње за од ре ђе-
ње сред ста ва ко ја се ко ри сти те за оства ре ње ци ља. Ле ги тим ност 
оства ре ња мо ћи те мељ је при мје не нај о крут ни јих дје ла. Моћ је та 
ко ја од ре ђу је шта се мо же ко ри сти ти у бор би за ње но оства ре ње 
или оп ста нак на вла сти јер он праг ма тич но ви ди по ли ти ку, све што 
је ефи ка сно и успје шно то је и до зво ље но и ни је под ло жно апри ор-
ном мо рал ном су ду, већ са мо успје ху у оства ре њу ци ља. Ма ки ја ве-
ли да је пред ност од бој ној стра ни мо ћи јер не ма ви со ко ми шље ње 
о љу ди ма због то га што је људ ска при ро да не по сто ја на, а љу ди су 
по во дљи ви, не за бо ра вља ју ста ре увре де, а вре ђа ју из стра ха или 
мр жње. Због то га, ако вла дар тре ба би ра ти из ме ђу по шти ва ња или 
стра ха по да ни ка, иако би по жељ но би ло и јед но и дру го, мно го је 
си гур ни је, ка да се већ мо ра би ти без јед ног, да се по да ни ци пла ше 
не го да вла дар бу де во љен,4) а све због људ ске при ро де јер, љу ди су 
не за хвал ни, не по сто ја ни, пре твор ни, бје же од опа сно сти, ла ко ми 
… и док им чи ниш до бро, са свим су тво ји, ну де ти сво ју крв, има-
ње, жи вот, дје цу ... али, кад си у не во љи, окре ћу гла ву од те бе.5) С 
дру ге стра не, љу бав је ма ње си гу ран те мељ вла да ња, јер је не ста-
бил ни ја и ни је трај на као страх.

Ма ки ја ве ли је во схва ћа ње мо ћи ба зи ра но је на по ли тич кој 
мо ћи ко ја је са ма по са ма се би циљ, а ње зи но уве ћа ње и одр жа ва-
ње мо ра би ти ефи ка сно. Моћ Ма ки ја ве ли ви ди као ду ал ност ко ја 
се те ме љи на за ко ну и на си ли. Ма ки ја ве ли по ка зу је да у др жа ви 
по сто је два на чи на бор бе и мо ћи, за ко ном и си лом. Иако је пр ви 
ви ше свој ствен чо вје ку, а дру ги жи во ти ња ма,6) ка ко че сто пр ви ни-

3) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, Be o grad, Ušće, 2004, str.106.

4) Исто, стр. 70.

5) Исто, стр. 71.

6) Исто, стр. 59.
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је до во љан, мо ра се при бје ћи дру гом те је по треб но вла да ње и као 
чо вје ка и као жи во ти ње.7) За ни мљив је и Ма ки ја ве ли јев са вјет по 
ко ме би се вла дар тре бао угле да ти на жи во ти ње, има ти сна гу, лу ка-
вост, сна ла жљи вост. Он пра ви раз ли ку из ме ђу чо вје ка и жи во ти ње, 
али та ди стинк ци ја ни је ни из бли за та ко оштро на пра вље на, иако 
чо вје ка не схва ћа као ка ри ку у ни зу би о ло шких ор га ни за ма у ко ме 
не ма хи је рар хи је и по дје ле би ћа на ви ша и ни жа.

Си ла се дво стру ко ма ни фе сти ра, лу кав ством ли си це и од ва-
жно шћу ла ва јер тре ба би ти ли си ца и по зна ти зам ке, и би ти лав и 
пла ши ти ву ко ве.8) Ни че ода би ре ли си цу јер је ње гов рат уте ме љен 
на ра то ва њу лу ка вих. Вла дар по угле ду на ла ва тре ба има ти хра-
брост, ср ча ност, не по пу стљи вост, агре сив ност, од луч ност по угле-
ду на ли си цу, лу ка вост, про ми шље ност, опре зност, бр зи ну у пре-
вр тљи во сти те сход но та квом ста ву му дар вла дар не тре ба одр жа ти 
да ту ри јеч ка да је то про тив ње га и ка да су не ста ли узро ци или се 
про мје не окол но сти ко ји су га на ве ле да одр жи да ту ри јеч. 

Ко ли ко је Ма ки ја ве ли био у пра ву по ка зу је и да на шње ста ње 
сви је сти ко је се ни је про ми је ни ло ни ти 500 го ди на на кон Ма ки ја-
ве ли ја јер је на род склон за бо ра ву те не ма раз ло га да вла дар бу де 
до сље дан сво јим из ре че ним ста во ви ма. Ма ки ја ве ли сма тра да моћ 
дје лу је исто вре ме но и као ре ал на и као вир ту ел на сна га. Ква ли-
те те ко је вла да ру мо гу до ни је ти по хва ле или по ку де су да ре жљи-
вост, гра бе жљи вост, окрут ност, бла гост; не по у зда ност, по у зда ност, 
ем па ти ја, охо лост, хра брост, ма ло ду шност, упор ност, по пу стљи-
вост; озбиљ ност, ла ко ми сле ност. Ако вла дар и не ма све те осо би не 
умјет но шћу пре тва ра ња по треб но је да се пра ви да их има.9) Ду-
ал ност мо ћи ука зу је се као ре ла циј ска ка те го ри ја пре ма јав но сти, 
као дру штве ни од нос, али ови си и о пер цеп ци ји и ути сци ма оних 
ко ји ту моћ при ма ју те се по не кад моћ ис ка зу је на раз ли чи те на-
чи не ка ко би што бо ље при кри ла сво ју ствар ну стра ну. Сви јет мо-
ћи вла да ра је сло жен, про мјен љив ине пре дви дљив те је нео п ход на 
спо соб ност про ра чун љи во сти кроз си стем и из вор ин фор ми ра ња. 
При мјер за та кав са вјет Ма ки ја ве ли на ла зи код па пе Алек сан дра 
VI Бор џи је, ко ји је то ли ко учи нио сво јом спо соб но шћу, нов цем, 
си лом и лу кав ством. 

Вла дар се тре ба по на ша ти при је твор но и љу ба зно пре ма 
сви ма, јер му при је ти опа сност од сва ко га и стал но но си ти ма ску 
ка ко би лак ше дру ге де ма ски рао. Цен трал ни дио по ли ти ке мо ра 

7) Исто, стр. 73.

8) Исто, стр. 74.

9) Исто, стр. 66.
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би ти не за ви сан јер је он да мо гу ће ства ра ти вла сти те за ко не, од но-
сно ин сти ту ци о на ли зи ра ти сло бо ду јер су те мељ по ли ти ке до бри 
за ко ни и до бра вој ска.10)

Успје шност се у по ли ти ци не по сти же људ ско шћу, са ми ло-
шћу и до брим дје ли ма јер је по ли ти ка под руч је у ко јој су сва пра-
ви ла и сред ства до зво ље на. Љу ди се бо ре ме ђу со бом или због ну-
жде, или због ам би ци је ко ја је то ли ко моћ на да љу де не на пу шта 
без об зи ра ка ко ви сок њи хов по ло жај био. Пси хо ло шко об ја шње-
ње та кве људ ске при ро де Ма ки ја ве ли ви ди у бес крај ним људ ским 
же ља ма ко је не мо гу би ти оства ре не те до ла зи до не за до вољ ства 
оним што се има, а са мим тим и не ис пу ње но сти.11) Ма са је глу па, 
нео д луч на и за во дљи ва, бес по моћ на без во ђа, мно го пу та мо гу се-
би до ни је ти про паст за ва ра ва ни при вид ним до бром, а још лак ше 
за ве де ни ве ли ким на да ма и ја ким обе ћа њи ма те их вла да ри мо ра ју 
увје ра ва ти или при си ља ва ти на ко ри сна дје ла. 12)

По ли тич ки по ре дак по сти же нај ве ћу ефи ка сност ако се 
осло ни на људ ски его и зам, као нај ја чи и нај е фи ка сни ји мо тив дје-
ло ва ња. Та кав на чин раз ми шља ња ка сни је ће при хва ти ти и Хобс 
ра зу ми је ва ју ћи људ ску при ро ду као агре сив ну и по се сив ну. Љу ди 
не ма ју гра ни це у стје ца њу мо ћи, ма те ри јал них до ба ра и по сје до-
ва ња имо ви не.

Свр ха по ли тич ког жи во та тре ба би ти усмје ре на убла жа ва-
њу не по сто ја но сти људ ске при ро де те ако је мо гу ће пре вла да ва-
њу его и стич них ин те ре са, не здра ве ам би ци је, де ка ден ци је и зла те 
спре тан вла дар мо же утје ца ти на љу де и њи хо ву при ро ду, под вр га-
ва ју ћи их за ко ни ма и вла да ви ни. Љу ди сли је де ин те ре се, а не иде-
а ле, уз ви ше не осје ћа је и пле ме ни тост ду ше о ко ји ма су ма шта ли 
ху ма ни сти, ко ји су хтје ли вра ти ти чо вје ка у чо вје ков сви јет,13) али 
у иде а ли зи ра ни сви јет уто пиј ског оп ти ми зма и на де да је мо гу ће 
из гра ди ти бо љи ово зе маљ ски сви јет. У ис ку ше њу опој ност вла сти 
и мо ћи, и нај бо љи љу ди по ка зу ју сво је нај го ре ли це, што је за кљу-
чио још Ари сто тел, схва ћа ју ћи да по ли тич ки по ло жа ји ква ре љу де 
и ни је сват ко спо со бан под ни је ти сре ћу, ис ку ше ња вла сти и мо ћи 
ко је иза зи ва тај по ло жај.

Лео Штра ус (Stra uss) Ма ки ја ве ли ја на зи ва „учи те љем зла“ 
јер са вје ту је вла да ре да из бје га ва ју ври јед но сти прав де, ми ло сти, 
умје ре но сти, му дро сти, а да ко ри сте окрут ност, на си ље, страх и 

10) Исто, стр. 56.

11) Mac hi a vel li, Nic co lo: RaspraveoprvojdekadiTitaLivija,I, Glo bus, Za greb, 1985, str. 202.

12) Štra us, Leo: „Ojavnomdobru“, Delo, Lju blja na, br.2,1983, str. 73.

13) Ga rin, Euge nio: L’umanesimoitaliano, La ter za, Ba ri, 1984.
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при је ва ре.14) Штра ус има на ро чи то на уму Ма ки ја ве ли јев по јам 
“зла на ча стан на чин” или зла ко је има “ста но ви ту ве ли чи ну”, али 
Ма ки ја ве ли по ла зи од чи ње ни це да је чо вјек по при ро ди лош или 
зао, те се по на ша по ухо да ној инер ци ји сво је при ро де. До ћи до ра-
зи не “зла на ча стан на чин” зна чи по чи ни ти зло ко је има зна чај не и 
ве ли ке ре пер ку си је али је ре зул тат на мје ре и свје сног на у ма, чи ме 
се чо вјек бо ри са суд би ном.15) Чо вјек по ли ти ке озбиљ но схва ћа по-
ли ти ку ко ја под ра зу ми је ва на чи не по ли тич ког „зла“ и скло но сти ка 
дје ли ма окрут но сти. Сви јет по ли ти ке је хла дан сви јет ко ји „об ли-
ку је“ чо вје ка но вом мо рал но шћу ко ји је во љан при хва ти ти окрут на 
пра ви ла по ли ти ке. Сва људ ска би ћа су у кон стант ном дје ло ва њу 
по сти за ња мо ћи ка ко би је ис ко ри сти ле за по сти за ње сво јих пар ти-
ку лар них ци ље ва. Ка ко су за Ма ки је ве ли ја све људ ске ре ла ци је по-
ли тич ке16) успје шан чо вјек по ли ти ке је нај ви ши об лик људ ског до-
стиг ну ћа за то јер је спо со бан до ве сти у ред сви јет не ре да и ка о са. 

Оства ре ње по ли тич ког успје ха је је ди на ври јед ност ко јој 
по ли ти чар тре ба те жи ти. У по ли ти ци су сва ефи ка сна сред ства 
до зво ље на ма ко ли ко би ла ре пре сив на, на сил на, мо рал но од бој-
на, би зар на или зла, јер, све усмје ре но ка уве ћа њу мо ћи и успје-
шној вла да ви ни, на по ли тич ком пла ну, по жељ но је или до пу ште-
но. Уоби ча је но ту ма че ње Ма ки ја ве ли је вих пре по ру ка из ра же но је 
мак си мом да циљ оправ да ва сред ства, а за пра во је пре ци зни је ре ћи 
да циљ од ре ђу је сред ства. За то би по ли ти ка тре ба ло би ти осло бо-
ђе на нор ми и кон вен ци о нал не мо рал но сти јер ње зи не нор ме ни-
су дио сфе ре сва ко днев них ме ђу људ ских од но са. По жељ ност или 
ис прав ност у по ли ти ци ни је исто вјет на са сва ко днев ним жи во том 
или јер по ли ти ка има сво ја пра ви ла оства ре ња мо ћи.

ЧЕСАРЕБОРГИА(CESAREBORGIA)
КАОИДЕАЛПОЛИТИЧАРАКОДМАКИЈАВЕЛИЈА

Ма ки ја ве ли је упо знао Че за ре Бор џи ју 1502. го ди не им пре-
си о ни ран ње го вим ка рак те ром.17) Био је брз и не по ко ле бљив вој-
ско во ђа са из вр сним по зна ва њем кон спи ра тив но сти. Ма ки ја ве ли 
је на ро чи то ис ти цао ње го ву нео п те ре ће ност кр шћан ским мо ра-
лом. Ње го ву окрут ност је за Ма ки ја ве ли ја при вид на јер се слу жио 

14) Stra uss, Leo: ThoughtsonMachiavelli, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1958, p. 9

15) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, 2004, Ušće, Be o grad, str.106.

16) Man sfi eld, Har vey: Machiavelli’sVirtue,Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1996, p. 30

17) Vi ro li, Ma u ri zio: Niccolo’sSmile. A Bi o graphy of Mac hi a vel li, Fer rar, Stra u sand Gi ra ux, New 
York
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окрут ним сред стви ма у кр ше њу са мо во ље фе у дал них моћ ни ка и 
бо га тих гра ђа на ус по ста вља ју ћи пра ве дан по ре дак ко ји га ран ти ра 
про спе ри тет и си гур ност.18) Ма ки ја ве ли при зна је да не зна ка кве 
бо ље са вје те да ти но во ме вла да ру од са мих ње го вих дје ла, ми сле-
ћи на лу кав ство и окрут ност ко ји ма се Че за ре об ра чу нао са моћ-
ним ита ли јан ским по ро ди ца ма пре ва рив ши их по кло ни ма и љу-
ба зно шћу. Че за ре је био сам, је ди ни и нај бо љи при ја тељ сам се би, 
ни ко ме ни је вје ро вао, што је за Ма ки је ве ли ја оправ да но јер се љу-
ди ма и не мо же вје ро ва ти. Због то га је ну жна са мо е ду ка ци ја у не-
при ја тељ ском окру же њу јер тре ба би ти спре ман кад ни је мо гу ће 
увје ри ти не ко га оруж јем,19) а и са пси хо ло шког аспек та је ва жно 
зна ти увје ри ти не ко га у сво ју моћ. „Кен та ур“ је во ђен „окрут ним 
са мо ин те ре си ма“ те је ма ни пу ли рао об ма на ма и сна гом у ин те ре су 
оправ да них ци ље ва.20) За Ни чеа са мо та кав чо вјек мо же до при ни-
је ти про цва ту кул ту ре.

Че са ре је из вр стан об ма њи вач, вјешт у упо тре би ри је чи и 
оруж ја, чо вјек же љан мо ћи за се бе, а та же ља за мо ћи је те мељ 
чо вје ка по ли ти ке. Ма ки ја ве ли га сма тра не ком вр стом хе ро ја иако 
га та ко ни ка да екс пли цит но не на зи ва та ко за то јер хе рој па ти и 
тр пи у име дру гих, не ми ло срд но је праг ма ти чан, а по ли ти ку ра-
зу ми је као дје ло ва ње у ко ме не ва же кон вен ци о нал не за ко ни то сти 
по на ша ња. Те шко ће, те сто ви, но ви људ ски имо ра ли зам у по ли ти-
ци, то је но ви хе рој у Ма ки ја ве ли је вим очи ма јер очи то, као и Ни-
че, иде ал хе ро ја на ла зи у Хо ме ро вим дје ли ма. Исто та ко он се не 
бо ји опа сно сти ... и вој ни ци га во ле. 21)У Ни че о вим вр ли на ма или 
ка рак тер ним ври јед но сти ма ви шег чо вје ка пре по зна ју се Ма ки је-
ви је ви опи си ко је мо ра има ти вла дар ко ји не по ми шља да под ре ди 
сво је ду жно сти дру ги ма, ко ји је ре зо лу тан, се бе ви со ко по шту је, 
ко ји тре ба не при ја те ље, не под ли је же са жа ље њу, већ са мо „из ра зу 
мо ћи“ ко ји се бе ства ра кроз об лик ства ра ња ври јед но сти.22)Он ра-
зу ми је моћ стра ха ко је сво је оли че ње на ла зи у бо ли, као и што је 
свје стан мо ћи људ ске пат ње, чи ме Ма ки ја ве ли ука зу је на ва жност 
мо рал не пси хо ло ги је и ка рак тер них осо би на из у зет них лич но сти. 
Ко ри сте ћи ме то ду окрут но сти спо знао је да бол и по вре де чи не 
сам те мељ људ ског ка рак те ра и по ли ти ке јер су цен трал ни еле мен-

18) Vol ca no, Di e go: TheArtofPower: Machiavelli, Nietzscheand the MakingofAestheticPoliti-
calTheory, Le xing ton Bo oks, Lan ham, Maryland, 2007, p. 53.

19) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, str. 28.

20) Ni če, Fri drih: Ljudsko,suvišeljudsko, De re ta, Be o grad, fr. 241.

21) Vi ro li, Ma u ri zio: Niccolo’s Smile.ABiography ofMachiavelli, Fer rar, Stra us and Gi ra ux, 
New York, 2000, p. 54.

22) Ni če, Fri drih: Sonustranudobraizla, Be o grad, Gra fos, 1994, fr. 260, fr. 272, fr. 287.
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ти људ ске сви је сти.23) Ни че исто вјет но на во ди да се осје ћај мо ћи 
те ме љи на до бро чин ству и на но ше њу бо ли ка да се дру ги ма вла да. 
Но ше њем бо ли тек тре ба мо по ка за ти моћ јер бол уви јек пи та за 
узрок.24)Те мељ за та кав став Ни че на ла зи у мо ра лу ан тич ких вре-
ме на ко ји је би уте ме љен на ста но ви шту да је пат ња пр во ра зред на 
чар, ма мац за жи вот.

Че за ре је за Ма ки ја ве ли ја чо вјек ве ли ке вр ли не ко ја, по ве за-
на са по ли тич ким ци љем или же љом и на сто ја њи ма пре ла зи пре ко 
пре пре ка и до ла зи до са мо о ства ре ња из над уоби ча је ног мо ра ла.25) 
Нај ди рект ни ји рат про тив кр шћан ства Ни че ви ди у Че за реу као 
Па пи јер се ти ме, по ње го вом ми шље њу, по сти же ком плет но по-
ни ште ње кр шћан ства. Спо соб ност по ли тич ке мо ћи ни је са мо пот-
пу но оства ри ва ње за да тих ци ље ва, већ мак си мум ко ји се мо же до-
би ти у да тим окол но сти ма. Ма ки ја ве ли на во ди при мјер та кве мо ћи 
ка да Че за ре Бор џи ја, те шко бо ле стан, ни је мо гао на мет ну ти свој 
из бор но вог па пе, али је још увек имао до вољ но мо ћи спри је чи ти 
из бор ко ји ње му ни је од го ва рао, од но сно моћ је и спо соб ност за у-
ста вља ња не по жељ ног рје ше ња. 

Ако је Фор ту на же на, Че за ре је био је дан од ње зи них оми-
ље ни јих али и окрут ни јих „ми ље ни ка“, осло бо ђен ла жне са вје сти 
и у пот пу но сти по све ћен оства ри ва њу мо ћи у по ли ти ци, чи ме тер-
мин „зла“ гу би мо рал ну те жи ну. Иро нич но, али Ма ки ја ве ли, као 
ре пу бли ка нац, ве ли ча стра на ца ко ји из над све га мр зи ре пу бли ку, 
а све због сна ге ње го вог ка рак те ра и мо ћи жи вље ња без илу зи је 
мо рал но сти. Кру ци јал но за Ма ки ја ве ли ја ни је ње го ва спо соб ност 
са вла да ва ња пре пре ка већ мо рал на хра брост у по бје ђи ва њу кон-
вен ци о нал них етич ких ко дек са. Не до ста так у пот пу ном оства ре њу 
вр ли не Ма ки ја ве ли ви ди у ње го вој не мо гућ но сти да до мо ћи до ђе 
ис кљу чи во сво јим сна га ма јер се осло нио на сна гу дру гих. 

НИЧЕОВОСХВАЋАЊЕПОЛИТИКЕ

Ни че о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја је ди ја ме трал но раз ли чи та 
од за пад не по ли тич ке фи ло зо фи је јер је за ње га по ли тич ко дје ло-
ва ње зна чај но због са мих дје ла, не због њи хо вих кон зе квен ци. Ни-
че о ва на мје ра је по ка за ти дру гу пер спек ти ву ка ко би по но во раз-
ми сли ли о по ста вље ним и уста ље ним мје ри ли ма те их дра ма тич но 

23) Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, 2004, Ušće, Be o grad, str. 41.

24) Ni če, Fri drih: Sumrakidola, Gra fos, Be o grad, 1977, I, fr. 13.

25) Va ca no, Di e go: TheArtofPower: Machiavelli, Nietzsche and the MakingofAestheticPoliti-
calTheory, Le xing ton Bo oks, Lan ham, Maryland 2007, p. 46



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.11-29.

20

про ми је ни ти. Ње го ву па жњу не при вла че ап стракт не иде је, већ 
бли ста ва и сјај на уну тар ња осо бе ност чо вје ка. Ипак, ва жно је при 
то ме на по ме ну ти да се он не обра ћа ци је лом чо вје чан ству, већ са-
мо не ко ли ци ни ко ји по сје ду ју по тен ци јал „ви шег чо вје ка“. Ни че је 
фи ло зоф мо ћи ко ји је мо гао са гле да ва ти моћ без да ју је огра ни чио 
са мо на по ли тич ку те о ри ју.26) Ни че ов имо ра ли зам се те ме љи на не-
га ци ји чо вје ка ко ји се до са да сма трао над моћ ним, у кр шћан ском и 
Ру со о вом об ли ку схва ћен до бар и бе не во лен тан, као и не га ци ји мо-
ра ла јер је пре до ми нан тан и озна ка је мо ра ла де ка ден ци је, а на ша 
нај ве ћа ври јед ност је ври јед ност де ка ден ци је јер су на ши ин стинк-
ти „укро ће ни“ и из гу би ли смо увје те за раст, аку му ла ци ју сна ге, 
во љу ка мо ћи.27) Он на па да ауто ри тет не са мо са ин диг на ци јом, већ 
и са ужи ва њем и гру бо шћу, да на шњим је зи ком го во ре ћи, ни је био 
по ли тич ки ко рек тан пи сац.

Ни че Ма ки је ве ли је во схва ћа ње вр ли не као енер ги је, хра-
бро сти, од ва жно сти, сми о но сти и по ли тич ке ви спре но сти, ин те-
ли ген ци је и из вр сно сти, пре о бли ку је и при ла го ђа ва схва ћа њу вр-
ли не као „спо соб но сти ства ра ња мак си мал не сна ге и из вр сно сти 
те спо соб но сти по ве ћа ња мо ћи и пре вла да ва ње от по ра ко ја је на 
кра ју и осло бо ђе на од мо рал но сти.28) Ње го во схва ћа ње вр ли не је 
у пот пу ној су прот но сти са „вр ли на ма ко је про па ги ра кр шћан ски 
мо рал“ сла бих и не у спје шних те са мим тим у се би но си об ја шње-
ње по ли тич ких им пли ка ци ја ну жно сти на ме та ња се бе дру ги ма јер 
дру га би ћа мо ра ју би ти под ре ђе на при род ним за ко ни ма.29) Ни че-
ов кон цепт по ли тич ког упра вља ња ну жно у се би са др жи упо тре бу 
имо рал них сред ста ва ка ко би се циљ оства рио. Имо рал ност зна чи 
ко ри ште ње свих мо рал них и по ли тич ких си сте ма ка ко би се до-
шло до вла сти. Вр ли на до ла зи на власт истим сред стви ма као и 
по ли тич ке стран ке; кле ве та њем, сум њи че њем, ми ни ра њем про-
ту те жних вр ли на ко је су већ у мо ћи, су став ним про го ном и из-
ру ги ва њем, да кле са мим „имо ра ли те ти ма“. Ни че ни је про тив ник 
ко ри ште ња имо рал них сред ста ва те и не пи ше ни шта о њи хо вим 
нео п ход но сти ма, са мо о ци љу ко јем су под ре ђе ни.30) Тран сфор ма-
ци ја дру штва за ње га је ре зул тат по ли тич ке, а не еко ном ске мо-
ћи. Уте ме ље ње сво је дру штве не и по ли тич ке фи ло зо фи је, са же те 

26) Fu ko,Mi šel:Moć/Znanje:odabranispisiirazgovori1972-1977., Me di ter ran pu blis hing, No-
vi Sad, 2012.

27) Ni če, Fri drih: Eccehommo, Za što sam ta ko pa me tan, Gra fos, Be o grad, 1980, fr. 4.

28) Исто, фр.75, фр. 317.

29) Исто, фр. 340.

30) Ni če, Fri drih:Antikrist, Gra fič ki ate lje, „Kum“, Be o grad, 2011.fr. 55
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у во љи ка мо ћи, ви ди у раз ди о би дру штва по ран го ви ма, вјеч ном 
вра ћа њу, но вој бу дућ но сти но вог чо вје ка, Ни че на ла зи у кон цеп ту 
жи во та или при ро де ко ји је имо ра лан.

Ни че о ва кри ти ка кр шћан ства са др жи и кри ти ку по ли тич-
ког иде а ли зма ко ји укљу чу је ега ли та ри јан ске иде о ло ги је, а ње го-
ва по ли тич ка ди хо то ми ја се те ме љи на по ли тич кој бор би из ме ђу 
прин ци па „нај ви ших пра ва ве ћи не“31) и прин ци па „нај ви ших пра ва 
не ко ли ци не“ од но сно про ту при род них и при род них ври јед но сти 
по ли тич ки од ре ђе них. Про цес бор бе за до ми на ци ју је дио бес ко-
нач ног ди о ни зиј ског про це са ства ра ња и уни ште ња. Те мељ дру-
штве ног жи во та он ви ди у ре ла ци ја ма на ре ђи ва ња и по кор но сти, 
као ин стинк тив ном по тре бом за по кор но шћу од но сно, вла да ра и 
оних ко ји ма се вла да, од ба цу ју ћи пар ла мен та ри зам и устав не ре-
жи ме као хи по кри зи ју ста ре Евро пе. Ни че се, као и Ма ки ја ве ли, 
ди ви Рим ском Цар ству, ње го вој струк ту ри, нај гран ди о зни јем об-
ли ку ор га ни зи ра но сти ко ји је ика да по стиг нут са вр хов ним ци љем 
ор га ни зи ра ња жи вот ног про спе ри те та ко ји је у то тал ној су прот-
но сти са по ли ти ком ма лих зе ма ља Евро пе. Са мим тим и ње го во 
за ла га ње за пре вред но ва њем свих ври јед но сти и кон цеп та „ве ли ке 
по ли ти ке“ и ни је усмје ре но ка ства ра њу не ких пот пу но но вих ври-
јед но сти већ за вра ћа њем „здра ви јим“ ври јед но сти ма. Ни че на тај 
на чин ди је ли Ма ки ја ве ли је во ми шље ње да је мо рал ност ан ти ке би-
ла су пер и ор ни ја те да њој и тре ба стре ми ти. Да ва ње ствар не ври-
јед но сти људ ском жи во ту за хтје ва те мељ ну и то тал ну тран сфор ма-
ци ју дру штве не струк ту ре ко ја је као и код Ма ки ја ве ли ја по ве за на 
са аго ни стич ким иде а лом о ну жно сти по сто ја ња не при ја те ља, ра-
то ва и су ко ба. Аго ни зам афир ми ра ври јед но сти от по ра у сва кој 
дру штве ној фор ма ци ји, или пре ци зни је афир ми ра ври јед но сти са-
мо пре ва зи ла же ња као мје ри ло мо ћи и сло бо де. Ни че ов по ли тич-
ки си стем је за сно ван на ари сто крат ском и ауто ри тар ном мо де лу, 
Ма ки ја ве ли јем прин ци пи ма и Пла то но вој струк ту ри са те мељ ним 
по ла зи штем у кон цеп ту во ље ка мо ћи ко ја је пред у вјет мак си ма-
ли за ци је ин ди ви ду ал не мо ћи са др жа ној у прин ци пу са мо пре ва зи-
ла же ња те ди фе рен ци ја ци је и от по ру то та ли те ту. Ни че при хва ћа 
Ма ки ја ве ли јев по јам вр ли не, као те мељ ети ке и не мо рал но сти, као 
те мељ ње го вог по ли тич ког кон цеп та, а од Бур хард та иде ју о др жа-
ви као дје лу умјет но сти и по ли тич ког умјет ни ка, кул ту ру ре не сан-
се и култ по ви је сне ве ли чи не или ка рак тер ном по је дин цу ко ји има 
хра бро сти и енер ги је и за „до бро и зло“. 

Иако се за ла же за сна гу от по ра свим дру штве ним об ли ци ма, 
он исто та ко ука зу је на ва жност трај но сти, као и Ма ки ја ве ли, и на-

31) Ni če, Fri drih: Geneologijamorala, Gra fos, Be o grad, 1983, I, fr. 16.
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гла ша ва по бољ ша ње на ро чи то про тив ли бе рал них ин сти ка та и ин-
сти ту ци ја. Сли је дом Ма ки је ве ли је вих раз ми шља ња, Ни че ви ди др-
жа ву као умјет нич ко ства ра ла штво кроз иде ју ан та го ни зма кул ту ре 
и умјет но сти, при че му др жа ва тре ба би ти под ре ђе на умјет но сти 
јер су но си о ци умјет нич ког ства ра ња сло бод не и из у зет не ин ди ви-
дуе. Ни че за се бе ка же да је ан ти по ли ти чан при че му има на уму да 
има про ту др жав не ста во ве, а про кул тур не, од но сно да је про ту де-
мо крат ских ста во ва у од но су на ње мач ку кон зер ва тив ну по ли тич ку 
фи ло зо фи ју. Он у сва ком слу ча ју ни је апо ли ти чан ми сли лац. 

НАПОЛЕОНКАОНИЧЕОВВИШИЧОВЈЕК

Ни че се ди вио На по ле о ну због ње го вог из ван ред ног ка рак-
те ра, а не због ње го вих по стиг ну ћа, на зи ва ју ћи га „нај дје ло ко вид-
ни јим и нај свје стра ни јим чо вје ком сто ље ћа, и нај ве ћим ак ту ал ним 
чо вје ком.32) Он је умјет ник, рат ник, сло бо дан дух ко ји „ко ји те-
жи за бра ње ном“, он је не што но во, до но си но ве ври јед но сти, као 
за по вјед ник и као за ко но да вац, украт ко, он је рат ник ко ји осва ја 
сло бо ду. На по ле он је имао осје ћај мо ћи, во љу ка мо ћи, са му моћ 
као основ ну по кре тач ку сна гу жи во та те ни је те жио јед на ко сти и 
ху ма ни зму већ па то су дис тан це, на сто је ћи до се ћи уз ви ше ност ду-
ше, сма тра ју ћи мо дер не иде је и ци ви ли за ци ју ско ро лич ним не-
при ја те љи ма.33)Сна гу На по ле о но вог ка рак те ра, ње го ве мо ћи, као и 
Ге то вог, Ни че ви ди у „кро ће њу“ ин стин ка та ко ји су га во ди ли у 
вој ним осва ја њи ма. Због сво је са мо у вје ре но сти ни је тра жио при-
зна ње оних ко ји су би ли ис под ње га јер На по ле он го во ри ...“ја сам 
по стра ни од ци је лог сви је та, ни од ко га не при мам увје те. Же лим 
да се дру ги под врг ну мо јим фан та зи ја ма.“34) Ни че га ви ди као за-
чет ни ка но ве бу дућ но сти, ду хов не ко ло ни за ци је и но вих тво ре ви на 
дру штве них са ве за. На по ле о но во ве ли ко до стиг ну ће је ре ста у ра-
ци ја сна жних ин стин ка та рат ни ка по ве за них са сло бо дом. Исто та-
ко, та кав ви ше чо вјек, има спо соб ност да не по све ћу је ду го па жњу 
не при ја те љи ма, не сре ћа ма, чак и сво јим не дје ли ма за то јер у се би 
има моћ опо на ша ња, ис цје љи ва ња, али и за бо ра ва не до пу шта ју-
ћи на ру ша ва ње сво је особ но сти, „јер та кав чо вјек јед ним за ма хом 
стре са са се бе мно ге цр ве ко ји се код дру гих уко па ва ју.“35)На по ле-

32) Ni če, Fri drih: Sonustranudobraizla,Gra fos, Be o grad, 1994. fr. 256; Ni če, Fri drih: Ecceho-
mo, Za što sam ta ko pa me tan, Gra fos, Be o grad,1990, fr. 3.

33) Ni če, Fri drih: Veselanauka, Gra fos, Be o grad, 1984. fr. 362.

34) Исто, I, фр. 23.

35) Ni če, Fri drih:Genologijamorala, Gra fos, Be o grad, I, fr. 10. 
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он је „син те за не ху ма ног и над ху ма ног“36) те је у том сми слу чо вјек 
вр ли не, али ипак још да ле ко од Над чо вје ка јер је имао у се би ве ли-
ку до зу не ху ма но сти.37)Ка уф ман и Вајт ко ји за сту па ју ова кав став 
не узи ма ју у об зир број не Ни че о ве ко мен та ре у ко ји ма се он ди ви 
На по ле о ну, по ис то вје ћу ју ћи че сто На по ле о на са Ге те ом. “Не ху ма-
ност“ има за Ни чеа пе жо ра тив но зна че ње јер он окрут ност и те жи-
ну ка рак те ра ви ди као моћ пре ва зи ла же ња вла да ју ћег кр шћан ског 
мо ра ла, а Ни че ви со ко ци је ни „не ху ма ност“, исто као што је би ти 
имо ра лан, не што чи ме се мо ра по но си ти. Ни че упра во ука зу је да 
је ну жно бо ри ти се про тив „оправ да ва ња зла“ као симп то мом нај-
ви ше кул ту ре ко ју он на зи ва „пе си ми зам ја ко сти“ те је ду хо ви та 
и срет на об јест жи во ти ње у та квим вре ме ни ма нај сла во до бит ни ји 
знак ду хов но сти.38)

Ин те ре сан тан је Ни че ов опис На по ле о на као „ве ли ког умјет-
ни ка вла да ња“39) те „пост хум ног бра та Ми ке лан ђе ла и Дан теа.“40) 
На по ле он се у јав но сти по на ша као умјет ник, кре и ра ју ћи је по сво-
јим мје ри ли ма, ко ри сте ћи др жа ву као свој ме диј ства ра ња те ства-
ра ју ћи за се бе, пот пу но за бо ра вља на сви јет. Ар ти стич ко ства ра ње 
је са мо је дан од об ли ка мо ћи као по ти ца ја жи во ту јер је од раз са мог 
умјет ни ка и ње го вог сна жног ка рак те ра. Био је до вољ но јак јер је 
успио пре ва зи ћи дру штво и ни је под ле гао са ми ло сти и са жа ље њу 
не по кла ња ју ћи па жњу мен та ли те ту ста да. На по ле о но ва ве ли чи на 
је у ње го вој сна зи, мо ћи и жи вот но сти ње го ве ду ше, а не у ње го-
вим по стиг ну ћи ма јер Ни че ни ка да не на гла ша ва ње гов За ко ник, 
ре фор му би ро кра ци је, вој на осва ја ња већ је усре до то чен на ње гов 
сна жан ка рак тер. Моћ ње го вог ка рак те ра је сво ју пу ну ве ли чи ну 
до би ла у об ли ко ва њу ње го вог по ли тич ког смје ра, так ти ка ма и по-
ли тич ким тех ни ка ма. За На по ле о на је јав на сфе ра ме диј у ко ме мо-
же ис ка за ти сво ју енер ги ју жи вот но сти. Осе буј ност ње го ве тех ни-
ке мо ћи огле да ла се у ње го вим ма ни пу ла ци ја ма са де мо крат ским 
про це си ма, из бор ним си сте мом, на пу шта њем кон цеп та на род ног 
су ве ре ни те та и ума њи ва њем прин ци па јед на ко сти, На по ле он је 
био оли че ње Ни че о вог за ми шље ног по ли тич ког по рет ка у об ли-
ку при ви ле ги ра не из вр шне вла сти, „но вог плем ства“, тех но крат ске 
вла сти, цен тра ли зи ра не и ад ми ни стра тив не вла сти, вла дар ко ји ни-

36) Ni če, Fri drih:Genologijamorala,Gra fos, Be o grad, 1983, I, fr. 16.

37) Ka uf mann, Wal ter: Nietzsche:Philosopher,Psihologist,Anarhist, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, 1974, p. 315; Whi te Alan:WithinNietzsche’sLabyrint, Ro u tled ge, New York, 1990, 
p. 55.

38) Ni etzsche, Fri e drich, Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988, fr. 1019.

39) Исто, фр. 1017.

40) Ni etzsche, Fri e drich, Voljazamoć, Mla dost, Za greb,1988, fr. 129, fr. 1018.
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је био ве зан за по сто је ће за ко не и оби ча је и до брог Евро пља ни на 
ко ји је те жио по ли тич ком и еко ном ском ује ди ње њу. Но во плем ство 
при хва ћа као стан дард по ли тич ког по на ша ња, тај ну им пле мен та-
ци ју по ли тич ког дје ло ва ња. Ни че о ва по ли ти ка екс пре си ви стич ких 
ци ље ва и те жњи је при сут на, али ни је од при мар ног зна че ња.41)

Ана ло ги ју есте тич ком по гле ду по ли ти ке Ни че на ла зи у игри. 
Ди је те се игра без об зи ра на око ли ну раз ви ја ју ћи се на тај на чин 
јер га ма шта и ин стинк ти во де у кре и ра њу свог сви је та и пра ви ла, 
не да би до сти гло не ки циљ, већ да ис ку си са му ра дост игре. И ди-
је те са мо зна би ти окрут но у игри без мо гућ но сти са мо кон тро ле 
јер је усре до то че но на са му игру не ми сле ћи о то ме да не тко мо же 
би ти по ври је ђен. На исти на чин не чи је по ли тич ко дје ло ва ње мо же 
не ко га не на мјер но по ври је ди ти.

Ни че сма тра да тре ба схва ти ти „да На по ле о ну ду гу је мо све 
на де овог сто ље ћа“ јер је у ње го вом по ку ша ју да учи ни не што но-
во42) бит на та вр ста но ве жуд ње и хтје ња са стра шћу но вих мо-
гућ но сти ду ше и про ши ре њу ње зи них про сто ра. Он ну ди спас и 
сми сао, као вр ста ве ли ког чо вје ка ан ти ке ко ји мо же до ве сти до са-
мо пре ва зи ла же ња у де ка ден ци ји Евро пе јер он ци ви ли за ци ју са-
му ви ди као свог при род ног не при ја те ља.43)При то ме, он по шту је 
сво је не при ја те ље јер су они по ти цај ко ји ње га уз ди же, гра ди и 
ја ча. На по ле он ну ди из лаз из ни хи ли зма ис пу ња ва ју ћи пра зни ну 
ве ли чи ном свог ка рак те ра, ну де ћи ли јек за бо ле сти и пре вла да ва ње 
кр шћан ства. Али имо рал ни тре ба ју моћ мо ра ла; на гон са мо о др жа-
ња за хтје ва про тив ни ке ко ји има ју сна гу за то да им бу ду го спо да-
ри на на чин да их учи не ин стру мен том сво је вла да ви не. Ни че има 
у ви ду, сли је дом Ма ки је ва ли је вих ста во ва ко ри ште ње ре ли ги је за 
оства ре ње успје шне вла да ви не, јер је На по ле он као из ван ре дан 
стра тег пот пи сао Кон кор дат 1801. го ди не са па пом Пи јом XII ко-
јим је Ка то лич ка цр ква по ста ла глав на цр ква у Фран цу ској. Моћ 
за хтје ва ле ги ти ма ци ју све ћен ства, али вла дар оста је су пер и о ран 
ко ри сте ћи их као сред ство вла сти44) или ре ли ги ја је јед но сред ство 
ви ше за са вла да ва ња от по ра, за олак ша ва ње вла да ња као ве за ко-
ја спа ја вла да ра и са вјест по да ни ка, као оно што би ра до от ка за ло 
по слу шност. На исти на чин он об ја шња ва да је об ма на или лаж 
глав ни об лик имо рал не прак се и по ли тич ке тех ни ке јер је об ма на 

41) Glenn, Paul: Ni etzsche’s Na po leon,The Hig her Man as Po li ti cal Ac tor, TheReviewofPolitics, 
63/1 Win ter, 2001, 129-158, p. 143.

42) Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988, fr. 27.

43) Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988, fr. 41, fr. 997.

44) Ni če, Fri drih: Ljudsko,suvišeljudsko,De re ta, Be o grad, 2004, fr. 472.
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не што свје сно и прак тич но ко ри сно у свим иде о ло ги ја ма, ко ја уз 
мит, ре ли ги ју, др жав ну иде о ло ги ју те па три о ти зам и ду жно сти мо-
гу уве ли ко ко ри сти ти вла да ру. Су прот ног је ми шље ња Кит Ан сел 
Пар сонс сма тра да Ни чеа не за ни ма спрет ност ко ли ко умјет ност, 
не ма ни пу ла ци ја већ из град ња по ли тич ких струк ту ра те је за ње га 
по ли ти ка са мо ин стру мент по ли тич ке кон тро ле.45)

Ипак, Ни че не из бје га ва и дру гу стра ну На по ле о на ко ји је 
пред крај сво је вла да ви не по стао ко рум пи ран сред стви ма ко је је 
мо рао при мје њи ва ти те је „из гу био но бле су зна ча ја.“46) По Ни че о-
вом ми шље њу по стао је ко рум пи ран де мо кра ци јом јер је пре стао 
вје ро ва ти у сво је по себ но сти у по ли ти ци, у свој вла сти ти про је кат 
са мо пре ва зи ла же ња те по чео вје ро ва ти да је ве ли ки слу га Фран-
цу ске. Ти ме је пре стао би ти умјет ник вла да ња те по стао је дан у 
ни зу по ли тич ких ак те ра, иако из у зет но та лен ти ран. У тре нут ку 
ка да је био при ну ђен ко ри сти ти се по пу ли стич ком и на ци о на ли-
стич ком ре то ри ком, по чео је у њу и вје ро ва ти. На На по ле о но вом 
слу ча ју, Ни че упо зо ра ва на опа сност по ли ти ке ко ја мо же ума њи-
ти пле ме ни тост ду ше на ро чи то у де мо кра ци ји у ко јој по пу ли зам 
вла да јав ним мни је њем. Исто та ко под сје ћа на ме ђу соб ну по ве за-
ност бо ле сти и здра вља јер по сто ји тан ка ли ни ја из ме ђу ве ли чи не 
и про па сти те да не чи стој са вје сти ко ја је у са мом те ме љу за пад не 
ци ви ли за ци је мо гу под ли је ћи и нај ја чи. На по ле о нов при мјер по ка-
зу је да је ве ли чи на из у зет но крх ка те да мо же бр зо не ста ти.

***

Фи ло зоф ске па ра ле ле Ни чеа и Ма ки ја ве ли ја ви дљи ва је кроз 
Ма ки је ви је ву ана ли зу при ро де мо ћи опи сом тех ни ка ма ни пу ла ци је 
мо ћи ко је Ни че под ра зу ми је ва под имо ра ли зам за кљу чу ју ћи да је 
др жа ва уте ме ље на на на си љу, си ли и об ма ни, а не на дру штве ном 
уго во ру. Ма ки ја ве ли сма тра да не по сто ји на сли је ђе на мо рал на ле-
ги тим ност т из исте пер спек ти ве и Ни че сма тра да је мо рал под-
ре ђен по ли тич кој прак си. Ни че сам на во ди да му је Ма ки ја ве ли уз 
Ту ки ди да нај срод ни ји због без у вјет не во ље да се бе ни чим не за ва-
ра ва и јер ум гле да ре ал но, без „мо ра ла.“ За Ма ки ја ве ли ја, јед но од 
под руч ја по ли тич ке мо ћи уте ме ље но је у суд би ни, ну жно сти или 
не про мје њи вим суд би на ма и „се бе ства ра њу“ ни су дви је су прот-
ста вље не стра не не го дво стру ко ли це бо га Ја ну са те са мим тим не 

45) An sell Pe ar son, Ke ith: AnIntroductiontoNietzscheasPoliticalThinker:ThePerfectNihilist,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991, p. 79.

46) Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, fr. 1026.
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мо же из ме ђу њих по сто ја ти кон тра дик тор ност. Ва жно је пре ва зи ћи 
се бе са мог јер је и нај те же по би је ди ти са мог се бе и ка ко сво је сла-
бо сти тре ба пре тво ри ти у пред но сти на на чин ка ко су Гр ци пре тво-
ри ли сво је пат ње у ље по ту кроз тра ге ди је. 

Утје цај Ма ки ја ве ли ја на Ни чеа мо гу ће је на ћи у Ни че о вој 
адап та ци ји и им пле ман та ци ји Ма ки је ви је вог схва ћа ња вр ли не и 
не мо ра ла у ње го вој ети ци и по ли тич кој фи ло зо фи ји. Вр ли на је за 
Ни чеа по ли тич ка, за ко но дав на спо соб ност, пре ва зи ла же ње пре-
пре ка, осло бо ђе ње од мо ра ла и пре вла да ва ње до бра и зла, у кон-
цеп ту вла да ра на при мје ру На по ле о на, или Че за реа. Имо ра ли зам 
об у хва ћа под ре ђе ност мо ра ла по ли ти ци. Ни че при хва ћа Ма ки ја ве-
ли је ву ди стинк ци ју из ме ђу „не ко ли ци не и мно гих“, вла да ра и оних 
ко ји ма се вла да јер вла дар по сје ду је вр ли ну, док се ма са сма тра па-
сив ним ин стру мен том, не кре а тив ним ме ди о кри те ти ма. Ни че та ко-
ђер, као и Ма ки ја ве ли не не ги ра ну жност прин ци па ле ги ти ма ци је, 
као и ко рист ко ји вла дар мо же има ти ко ри сте ћи ми то ве и ре ли ги-
ју те прак тич не тех ни ке кон тро ле устав не мо ћи и ма са. Пре сли ка 
при род ног за ко на на ла зи се у во љи ка мо ћи и по ли тич ком по рет ку 
ко ји ни је уте ме љен на јед на ко сти већ на ран ги ра њу. Оба фи ло зо фа 
сма тра ју да кр шћан ство под сти че и по др жа ва сла бост, по ни зност и 
за до вољ ство зе маљ ским ства ри ма на уштрб ве ли чи не ду ше и тје-
ле сне сна ге, док у исто ври је ме при зна ју да мо рал, ре ли ги ја и мит 
мо гу би ти не за мје њи ви у ру ка ма вла да ра. Исто та ко увје ре ни су 
у не кон стант ност и огра ни че ност, не пре кид не ци клу се про па да ња 
ко ји ма су из ло же ни, уз ди за ње и ве ли ча ње хе рој ских и кре а тив них 
по је ди на ца ко ји на сто је пре ва зи ћи те ци клу се или по ку шај пре ва-
зи ла же ња суд би не те те жњи ка ства ра њу не чег трај ног као што је 
Рим ско цар ство. Обо је су ве о ма пе си ми стич ни пре ма људ ским ква-
ли те та ма, те их же ле при хва ти ти она кви ма ка кви је су, али је екс-
пан зи ја и раст мо ћи ну жна за оп ста нак. У ана ли зи мо ћи, суб ор ди-
на ци ја жи во та пи та њи ма мо ћи је цен трал на ми сао за оба ауто ра јер 
моћ и по ли ти ка има ју ин сти ту ци о нал ни ка рак тер за обо је. Во ља ка 
мо ћи са др жи у се би дви је глав не иде је ко је Ма ки ја ве ли за сту па; не-
из бје жна по вре да ко ју вла дар на но си сво јим по да ни ци ма, те жња за 
по сје до ва њем је ве о ма при род на и обич на ствар. На тај на чин тре-
ба тра жи ти но ве об ли ке дру штве ног ре да про тив де ка дент но сти и 
ко руп ци је ко је ће пред во ди ти „не ко ли ци на“ или „не мо рал ни“ ко ји 
мо ра ју пре ва зи ћи кр шћан ски мо рал, афир ма ци ја „ма ски и лу ка во-
сти“ кроз лич ност Че за реа као „нај здра ви јег од свих троп ских жи-
во ти ња“ или На по ле о на као „нај ве ћег умјет ни ка вла да ња“ ко ји ће 
ус по ста ви ти но ви по ре дак ко ман де и слу ша ња „с оне стра не до бра 
и зла“ афир ма ци јом ари сто крат ског дру штва ран го ва, про јек ци јом 
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но ве до ми на ци је. Вла дар мо ра би ти спо со бан при ла го ди ти се сва-
кој си ту а ци ји јер је глав ни циљ одр жа ње др жа ве. То зна чи, Ма-
ки ја ве ли је вим ри је чи ма, да вла дар тре ба зна ти за по ви је да ти, мо ра 
на у чи ти ка ко да не бу де до бар и ка ко нај у спје шни је ма ни пу ли ра ти 
љу ди ма те ка ко ко ри сти ти чо вје ка и зви јер кроз па ра бо лу Ки ро на. 
По Ни чеу вла дар, ге ниј кул ту ре ко ри сти ла жи, моћ, не зна тан са мо-
ин те рес, али су ње го ви ци ље ви ве ли ки. Он је кен та ур, по ла жи во-
ти ња, по ла чо вјек. Ни че на гла ша ва да је ну жно ство ри ти од се бе 
но ву осо бу ко ја ује ди њу је стра хот ност би је лог ме двје да, гип кост, 
хлад но крв ност и стр пљи вост ти гра те лу ка вост лисицe. Вла да ри 
мо ра ју сву сна гу упо тре бља ва ти за раз вој сна ге во ље, уми је ћа ко је 
нам до пу шта но ше ње ма ски. Сна га ка рак те ра ко ја је уско по ве за на 
са его и змом и ин ди ви ду ал ном из вр сно шћу ви шег људ ског би ћа на 
при мје ри ма На по ле о на и Че за реа се ис ка зу је у чи ње ни ци да су они 
сво јој сна гом са вла да ли зви јер, зло или не ху ма ност у се би. Ме ђу-
тим, хе рој ско је мо гу ће са мо у су ко бу ко ји по је дин цу омо гу ћу је 
на ди ла же ње по ли тич ко на ци о нал не ра зи не те ду хов ни пре ла зак у 
над др жав но, до ви шег, ду хов ног ко ри је на сво је особ но сти.

ЛИТЕРАТУРА

An sell Pe ar son, Ke ith: AnIntroductiontoNietzscheasPoliticalThinker:ThePer-
fectNihilist, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991.

Arendt, Han nah: TheHumanCondition,Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go, 1989.

Ber lin, Isa i ja: Protivstruje, Za jed ni ca knji žev ni ka, Blo o min ton, 1949.
Fu ko, Mi šel:Moć/Znanje: oda bra ni spi si i raz go vo ri 1972-1977., Me di ter ran pu-

blis hing, No vi Sad, 2012.
Ga rin, Euge nio: L’umanesimoitaliano, La ter za, Ba ri, 1984.
Glenn, Paul: „Nietzsche’sNapoleon:TheHigherManasPoliticalActor“,TheRe-

viewofPolitics, 63/1, Win ter, 2001,p.129-158.
Ka uf mann, Wal ter: Nietzsche:Philosopher,Psihologist,Anarhist, Uni ver sity Press 

of Prin ce ton, Prin ce ton, 1974.
Mac hi a vel li, Nic co lo: RaspraveoprvojdekadiTitaLivijau: Izabranodjelo I, Glo-

bus, Za greb, 1985.
Ma ki ja ve li, Ni ko lo: Vladalac, Ušće, Be o grad, 2004.
Man sfi eld, Har vey: Machiavelli’sVirtue, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 

1996
Ni če, Fri drih:Sumrakidola, Gra fos, Бе о град, 1977.
Ni če,Fri drih: Eccehommo, Gra fos, Be o grad,1980.
Ni če, Fri drih: Geneologijamorala, Gra fos, Be o grad, 1983
Ni če, Fri drih: Veselanauka, Gra fos, Be o grad, 1984.
Ni etzsche, Fri e drich: Voljazamoć, Mla dost, Za greb, 1988.



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.11-29.

28

Ni če, Fri drih: Sonustranudobraizla, Be o grad,Gra fos, 1994.
Ni če,Fri drih: Ljudsko,suvišeljudsko, De re ta, Be o grad, 2005.
Ni če, Fri drih: Antikrist, Gra fič ki ate lje, „Kum“, Be o grad, 2011.
Stra uss, Leo: ThoughtsonMachiavelli, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 

1958.
Štra us, Leo: „Ojavnomdobru“, Delo, Lju blja na, br. 2,1983.
Stra uss, Leo: „Mac hi a vel li“, in: HistoryofPoliticalPhilosophy,(ed) Leo Stra uss 

and Jo seph Crop sey, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1987.
Va ca no,van Di e go: TheArtofPower: Machiavelli, Nietzsche and the Makingof

AestheticPoliticalTheory, Le xing ton Bo oks, Lan ham, Maryland, 2007.
Vi ro li, Ma u ri zio: „Mac hi a vel li and the re pu bli can idea of po li tics“, u: Machiavelli

andRepublicanism,(ed) G.Bock, Q. Skin ner and M. Vi ro li, Cam brid ge Uni-
ver sity Press, Cam brid ge, 1993.

Vi ro li, Ma u ri zio: Niccolo’sSmile.ABiographyofMachiavel li, Fer rar, Stra us and 
Gi ra ux, New York, 2000.

Whi te Alan: WithinNietzsche’sLabyrint, Ro u tled ge, New York, 1990.

VesnaStankovicPejnovic

POLITICSASPOWERBYMACHIAVELLI
ANDNIETZSCHE

Resume
Ni etzsche’s phi lo sophy of po li tics and po wer is ac qu a in ted with 

Mac hi a vel lian prin ci ples in the dis tin ction bet we en the ru ler type and 
ru led type, eli te and mas ses, ma ster and sla ve, di sco ur se on the ne ces-
sity of so cial ran king and sub or di na tion, sub or di na tion of mo ra lity to 
po li tics, the emp ha sis on po wer in po li ti cal analysis, need for re gi o nal 
spa ces with the fo un da tion of the sta te in im pe ri a lism and vi o len ce. 
Mac hi a vel li and Ni etzche po li ti cal phi lo sophy are ba sed on a con cep-
tion that li fe or na tu re is im mo ral and li fe is the will to po wer. Po li tics 
as one im por tant sphe re of li fe, has aimed at ex pan si on of po wer, at 
growth, at su per i o rity and ope ra te in its ba sic fun cti ons thro ug ho ut in-
jury, as sa ult, ex plo i ta ti on, de struc tion. 

Na po leon, as a la te re pre sen ta ti ve of the Re na is san ce, is for Ni-
etzsche hig her man be ca u se he em bo died po wer and spi ri tual strength. 
Na po leon is a po li ti cal ac tor as the ar tist and anot her pos si ble re alm of 
cre a ti vity. As the ar tist he is using the pu blic are na as the me di um on 
which prac ti ces his art for sel fo ver co ming and spi ri tual growth, but al so 
a spa ce which ruin him be ca u se in the end he did not suc ceed to cross 
over the dan gers of the po li ti cal re alm. Hu man gre at ness of fers a way 
out of the clo sed cir cle of Chri stian mo ra lity and a new path for hu man 
eva lu a tion. In the ca se of Na po leon, Ni etzsche’s con cep tion of hig her 
man and so me sort of he ro is not only ab stract ideal. Hig her man’ s 
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soul is a chap ter of ric hness of ar tist, phi lo sop her and tyrant. His fa i lu-
re de pri ves us of so met hing ex tra or di nary, but his mi xed cha rac ters are 
al ways ac com pa nied by dan ger and fa i lu re which are only steps away 
of suc cess. He is frig hte ning be ca u se he can bring pain and he is ter-
ri ble be ca u se of his de di ca tion to his own pro ject of self-over co ming. 
Ni etzsche is sho wing how suf fe ring and ho pe go to get her in hi ger man 
cre a tion. Ni etzsche of fers a dif fe rent per spec ti ve than tra di ti o nal po li-
ti cal phi lo sophy be ca u se al most all po li ti cal tho ught is goal ori en ted in 
using po li tics as ac hi e ve ment. Ni etzsche’s in ten tion was to chal len ging 
the way abo ut po li tics be ca u se the va lue of po li ti cal ac tion is not de-
ter mi ned by the ac tion, only by the de eds. The po wer is the ba sis of all 
rights, not a so cial con tract af fir ming the ru le of the per son over law.

By exa mi ning po li tics thro ugh an exi sten ti al phi lo sophy of li fe, 
Mac hi a vel li go es to the co re of po li tics. Ce sa re is ex pert de ci vers, skil-
led in use we a pons and words who de si res po wer for him self and this 
de si re is in the he art of man of po li tics. He is kind of he ro es who suf fers 
in the na me of ot hers. The he ro’s ago ni stic ex pe ri en ce can be re du ced to 
3 prin ci ples: in de pen den ce, ac qu i si ti on, ap pe a ran ce which are clo sely 
con nec ted with vir tue exer ci sed on di rec ted his po wer to ward cro wed 
or ma king one’s own laws. He is a he ro be ca u se of the im pli ca tion 
of his ac tion beyond mo ra lity and be ca u se he knows how to eli mi na te 
ene mi es by skil lfull dis sem bler. For ac hi e ving po li ti cal po wer he will 
do anything ne ces sary, be ca u se po li tics is a re alm on to it. Be ca u se all 
hu mans are in a per pe tual act of exer ci sing po wer in or der to ac hi e ve 
the ir par ti cu lar pur po ses, suc cessful po li ti cal man is the hig hest form 
of hu man ac hi e ve ment be ca u se he is able to bring or der in a world of 
di scord and cha os. In the ca ses of Ce sa re Bor gia and Na po leon it can 
be seen that is pos si ble for hig her per son or ru ler to show the ir im mo ral 
po wer wit ho ut bar ri ers in the re alm of po li tics and if they ha ve eno ugh 
strength sta te is es sen ti ally an in stru ment of po wer, be ca u se the will to 
po wer is the phi lo sophy of po li tics.
Key words: Mac hi a vel li, Ni etzsche, Ce sa re Bor gia, Na po leon, po wer, po li tics

* Овај рад је примљен 05. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

САВРЕМЕНАДРЖАВА
ИЗМЕЂУТЕОРИЈЕИПРАКСЕ*

Сажетак
Др жа ва пред ста вља сва ка ко је дан од нај зна чај ни јих об ли ка 

дру штве ног и по ли тич ког ор га ни зо ва ња дру штва, ко ји је од у век 
пред ста вљао зна чај но ме сто ана ли зе по ли ти ко ло шких и со ци о ло-
шких ана ли за. Ин те ре со ва ње је за др жа ву је на рав но то ком исто-
ри је ва ри ра ло да би крај ХХ ве ка био обе ле жен ње ним ве ли ким по-
врат ком. Овај рад има за циљ да ука же на нај зна чај ни је те о риј ске 
при сту пе про у ча ва њу са вре ме не др жа ве, као и да ука же на њен по-
ло жај у кон тек сту са вре ме них дру штве них про це са. Да би до шао 
до же ље ног ци ља аутор се ко ри сти ком би на ци јом ве ли ког бро ја 
ме то да, од ко јих су сва ка ко нај зна чај ни је ме тод ана ли зе са др жа ја, 
ком па ра тив ни ме тод и ди ја лек тич ки ме тод. 
Кључ не ре чи: са вре ме на др жа ва, плу ра ли стич ка те о ри ја, те о ри ја ели та, 

марк си зам, те о ри ја јав ног из бо ра, ин сти ту ци о на ли зам, 
еко ло шки при ступ, фе ми ни зам, нео ли бе ра ли зам.

Др жа ва, са свим за слу же но, за у зи ма ве о ма бит но ме сто по ли-
тич ког дис кур са и по ли тич ке ана ли зе. О то ме са свим ле по све до чи 
ве ли ки број те о ри ја ко је у свој фо кус ста вља ју упра во про у ча ва ње 
овог ве о ма ком плек сног фе но ме на. У овом ра ду ће мо по ку ша ти да 
на пра ви мо пре глед не ких од нај зна чај ни јих те о риј ских при сту па 
др жа ви, а у ци љу њи хо ве си сте ма ти за ци је и раз у ме ва ња при ро де и 
раз во ја са вре ме не др жа ве. На рав но, тре ба на по ме ну ти и да су ови 
те о риј ски при сту пи мно го ком плек сни ји и да се не мо гу све сти са-
мо на те о ри ју др жа ве, али да ће мо у овом слу ча ју за не ма ри ти њи-
хо ве оста ле аспек те, тру де ћи се да из не се мо основ не еле мен те ко ји 

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



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.31-46.

32

се ти чу ана ли зе са вре ме не др жа ве. У том сми слу, по себ ну па жњу 
ће мо по све ти ти про у ча ва њу плу ра ли стич ке те о ри је, те о ри је ели та, 
марк си зма, те о ри је јав ног из бо ра, ин сти ту ци о на ли зма, еко ло шког 
при сту па и фе ми ни зму. Та ко ђе, дру ги део ра да ће у фо кус сво је 
ана ли зе ста ви ти про блем на ци о нал не др жа ве у кон тек сту нео ли бе-
рал ног кон цеп та дру штве ног раз во ја.

ТЕОРИЈСКООДРЕЂЕЊЕСАВРЕМЕНЕДРЖАВЕ

За плу ра ли зам се оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља јед ну 
од нај ва жни јих те о ри ја уну тар по ли ти ко ло шких на у ка, ко ја је ути-
ца ла на мно го број на про ми шља ња др жа ве и гра ђан ског дру штва. 
Плу ра ли зам се ја вља као кри ти ка мо ни стич ке те о ри је др жа ве и ап-
со лу ту стич ке др жа ве. За плу ра ли сте гру па пред ста вља осно ву за 
раз у ме ва ње дру штве ног жи во та и она мо же би ти ал тер на ти ва др-
жа ви. Пре ма њи ма све ин ди ви дуе при па да ју не кој гру пи ко ја слу-
жи за рад за до во ља ва ња од ре ђе них по тре ба. То до во ди до то га да 
ин тер ак ци ја из ме ђу дру штве них гру па (ин те ре сних гру па) по ста је 
при ма ран вид ана ли зе, а не са ме ин ди ви дуе.1)

Ба ве ћи се ен гле ским плу ра ли змом, Ен др ју Вин сент [An-
drew Vin cent] ис ти че да сло бо да за у зи ма сре ди шњу вред ност ко ја 
има кључ ни зна чај у плу ра ли зму, а да дру ги део плу ра ли стич ке 
ар гу мен та ци је пред ста вља њи хов на пад на цен тра ли зо ва ну де мо-
ни стич ку су ве ре ност и пред лог за рас про сти ра њем овла шће ња и 
мо ћи на гру пе, при че му су плу ра ли стич ки ар гу мен ти о сло бо ди и 
су ве ре но сти по ве за ни са њи хо вом те о ри јом лич но сти гру пе.2) 

Ме ђу тим, и по ред нео спор ног зна ча ја ове те о ри је, Мар тин 
Смит [Mar tin Smith] спра вом ис ти че да се су о ча ва мо са ве ли ким 
бро јем про бле ма при ли ком по ку ша ја да су ми ра мо основ не иде је 
плу ра ли стич ке те о ри је др жа ве: пр во, не по сто ји са гла сност о то-
ме шта кон сти ту и ше плу ра ли зам, при че му се он кон цеп ту а ли зу је 
на мно го број не на чи не на по љи ма по ли ти ко ли шких на у ка, ме ђу-
на род них од но са и по ли тич ке те о ри је; дру го, плу ра ли зам се не ба-
ви пу но са мом при ро дом др жа ве и те о ри је о др жа ви, већ је због 
сво јих ко ре на у ен гле ском ем пи ри зму и аме рич ком праг ма ти зму 
ма хом не те о риј ски ор јен ти сан, и има бе ниг ни по глед, ка ко на по-
сто је ће ста ње де мо крат ског дру штва, та ко и ка да се ра ди о бу дућ-
но сти др жа ве као ме ха ни зма по ли тич ке ор га ни за ци је; и на кра ју, 

1) Иван Мла де но вић, ,,Са вре ме не те о ри је де мо кра ти је”, Филозофија и друштво, бр. 
1/2008, стр. 219.

2) Ен др ју Вин сент, Теориједржаве, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 209-248.
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тре ће, епи сте мо ло шко по ре кло плу ра ли зма се на ла зи у опо зи ци ји 
са мо ни змом и гле ди штем да мо же да по сто ји јед но и уни вер зал но 
при хва ће но са зна ње, а опет у ме то до ло ги ји ко јом су се плу ра ли сти 
слу жи ли у дру гој по ло ви ни 20. ве ка до ми ни ра би хе ви о ри зам ко-
ји се ба зи ра на прет по став ци ап со лут не исти не и прет по став ци да 
дру штве на ствар ност мо же би ти от кри ве на ис тра жи ва њем.3) 

Те о ри ја ели та се раз ви ја кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка на 
про сто ри ма Ита ли је и Не мач ке. Ме ђу ње не глав не про та го ни сте 
а ујед но и нај за слу жни је за њен на ста нак и раз вој сва ка ко тре ба 
по ме ну ти кла сич не ели ти стич ке те о ре ти ча ре Га е та на Мо ску [Ga e-
ta no Mo sca], Вил фре да Па ре та [Vil fre do Pa re to] и Ро бер та Ми хел са 
[Ro bert Mic hels]. Основ на иде ја ко ја се на ла зи у сре ди шту ов те о-
ри је је да је сва ко дру штво по де ље но на оне ко ји вла да ју (ели та) 
и оне над ко ји ма се вла да (ма су). Оно што се мо же из дво ји ти као 
за јед нич ка ка рак те ри сти ка и кла сич не и са вре ме не те о ри је ели та је 
да и јед на и дру га ви де моћ ели те у ње ној ма лој ве ли чи ни и уну тра-
шњој ко хе зи ји, од ре ђе ним пси хо ло шким пре ди спо зи ци ја ма, као и 
ор га ни за ци о ним спо соб но сти ма.

Ели ти стич ки при ступ на ре жим гле да као на струк ту ру вла-
да ви не ели те чи је се основ не фор ме и функ ци је сла жу са ка рак-
те ри сти ка ма ели те ко ја их ства ра и упра вља њи ма. ,,Ре жи ми ма-
ни фе сту ју пре о вла ђу ју ћи об лик ин тер ак ци је ели те, дис по зи ци ју 
ели та да вла да ју до ми нант но по мо ћу си ле или мо ћи убе ђи ва ња, и 
по ли тич ку фор му лу ко ју ели те ко ри сте да би оправ да ли сво ју вла-
да ви ну.”4)

Ов де тре ба по ме ну ти че ти ри са вре ме на ели ти стич ка при сту-
па ко ја су бит на за раз у ме ва ње кре и ра ња јав не по ли ти ке на че ти ри 
раз ли чи та ни воа вла сти: ме ђу на род ном, ма кро-др жав ном, под сек-
тор ском и град ском5) На ме ђу на род ном ни воу епи сте мич ке за јед-
ни це има ју кључ ну уло гу у спро во ђе њу по ли тич ких иде ја уну тар 
др жа ва чла ни ца пу тем ме ђу на род них ре жи ма. На ове за јед ни це се 
мо же гле да ти као на ели ту кре и ра ња по ли ти ке ко ја се са сто ји од 
при род них и дру штве них на уч ни ка, или по је ди на ца из би ло ко је 
ди сци пли не или про фе си је, а ко ји по се ду ју за то ре ле вант но зна-

3) Mar tin Smith, ,,Plu ra lism”, TheState–TheoriesandIssues (eds. Co lin Hay, Mic hael Li ster 
and Da vid Marsh), Pal gra ve Mac mil lan, Ho und mills, Ba sing sto ke, Hampshi re, 2006, стр. 
21-22. 

4) John Hi gley, ,,Eli te The ory”, TheEncyclopediaofPoliticalScience, (ed. Ge or ge Tho mas Ku-
rian, Ja mes E. Alt, Si mo ne Cham bers, Ge of frey Gar rett, Mar ga ret Le vi, Pa u la D. McClain), 
CQ Pess, SA GE, Was hing ton DC, 2011, стр. 494-495.

5) О ово ме оп шир ни је ви де ти: Marc Evans, ,,Eli tism”, TheState–TheoriesandIssues (eds. 
Co lin Hay, Mic hael Li ster and Da vid Marsh), Pal gra ve Mac mil lan, Ho und mills, Ba sing sto ke, 
Hampshi re, 2006, стр. 50-57.
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ње. Оне одр жа ва ју бли ске ве зе са ме ђу на род ним ре жи ми ма и по-
ку ша ва ју да по диг ну на ви ши ни во гло бал ну свест о од ре ђе ним 
про бле ми ма. Ре жи ми се ов де сво де на пу ко сред ство по мо ћу ко га 
ели те вла сти у ме ђу на род ним од но си ма спро во де сво је иде је. Овај 
при ступ је тр пео мно го број не кри ти ке, као што су пот це њи ва ње 
уло ге до ма ћих ак те ра и су прот но сти из ме ђу ре жи ма раз ли чи тих 
др жа ва ко је до во де до њи хо вог су прот ста вља ња, што до во ди не-
мо гућ но сти спро во ђе ња уни вер зал них иде ја на њи хо вим про сто-
ри ма. Ма кро-др жав ни ни во се од но си на ве шти ну упра вља ња др-
жа вом и укљу чу је уме ће спро во ђе ња крат ко роч них и ду го роч них 
стра те ги ја ко је су ва жне за крај њи ис ход из бор ног про це са. Ка да се 
ра ди о овом при сту пу ве о ма се че сто на во ди као при мер Та че ри зам 
у Ве ли кој Бри та ни ји. Овај при ступ ни је те о риј ски раз ви јен, али је 
до ста зна ча јан ка да се ра ди о ели ти стич ком при сту пу и њи хо вом 
раз ма тра њу ве шти не упра вља ња др жа вом, при че му се на гла ша ва 
ре ла тив но са мо стал на уло га пар тиј ске по ли тич ке ели те у спро во-
ђе њу стра те ги ја ко је као крај њи циљ има ју успех при ли ком из бо ра. 
Што се ти че под сек тор ског ни воа, ана ли за по ли тич ке мре же по-
ла зи од три прет по став ке ка да се ра ди о кре и ра њу јав не по ли ти-
ке уну тар ли бе рал них де мо крат ских др жа ва: пр во, кре и ра ње јав не 
по ли ти ке је ре зул тат ин тер ак ци ја из ме ђу по ли тич ких мре жа, хи је-
рар хи је (др жав не струк ту ре) и тр жи шта; дру го, по ли тич ке за јед ни-
це су нај ва жни ја фор ма мре же уну тар ли бе рал них де мо кра ти ја; и 
на кра ју, по ли тич ке за јед ни це чи не елит ни су стем вла сти. На град-
ском ни воу тре ба по ме ну ти да кон цепт ур ба ног ре жи ма има сво-
је ко ре не у нео плу ра ли зму Чар лса Линд бло ма [Char les Lind blom] 
и он се ру ко во ди прет по став ком да је ка пи та ли стич ким др жа ва ма 
по треб на еко но ми ја да би би ле успе шне и да се од лу ке у тр жи-
шном си сте му до но се од стра не по слов них ели та при че му се др-
жа ва у овом кон тек сту на ла зи у под ре ђе ној уло зи. 

Ка да се ра ди о Марк си стич ком при сту пу, Ен др ју Вин сент 
ис ти че да је оно што Маркс има да ка же о др жа ви од ве ли ке ва-
жно сти за те о риј ско из у ча ва ње, али и да он ипак не спа да у ве ли ке 
те о ре ти ча ре о др жа ви јер по сто ји мно го су штин ских про бле ма за 
сам про каз кла сне те о ри је др жа ве, при че му он ис ти че че ти ри нај-
зна чај ни ја.6) Пр во, ве о ма је те шко от кри ти јед ну је дин стве ну те о-
ри ју др жа ве, јер овај при ступ пред ста вља тзв. praksis фи ло зо фи ју. 
Он ну ди, или бар те жи да ну ди од го во ре на кон крет на пи та ња и 
про бле ме, ма да је у ње му при сут но до ста ап стракт них ту ма че ња и 
спе ку ла ци ја. Дру ги про блем је што се марк си стич ки при ступ при-
бли жа ва по ли тич кој еко но ми ји, при че му се не ста вља на гла сак 

6) Ен др ју Вин сент, Теориједржаве, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 173-174.
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на раз у ме ва ње са ме др жа ве, већ се на гла сак ста вља на ње но об ја-
шња ва ње као про из во да не ке те мељ ни је ре ал но сти ко ја је обич но 
еко ном ска по ка рак те ру. Том при ли ко се на гла сак ста вља на уло гу 
др жа ву у еко но ми ји, док се за не ма ру ју њен устав ни и ин сти ту ци-
о нал ни об лик. Тре ћи про блем је што се ни Маркс ни Ен гелс ни-
су ниг де си сте мат ски ба ви ли про бле мом др жа ве и ни су ство ри ли 
нор ма тив ну те о ри ју др жа ве као ин сти ту ци о нал не струк ту ре, при 
че му се ин сти ту ци је схва та ју као ис ход ду бо ко уко ре ње них објек-
тив них струк тур них за ко на. ПрилозикритициХегеловефилозофи-
јеправа пред ста вља Марк сов рад у ко ме се он нај ви ше при бли жио 
си сте мат ској ана ли зи др жа ве, али он са др жи углав ном не га тив ну 
кри ти ку ко ја је про мен љи вог ква ли те та. Као по след њи, а ујед но и 
нај ве ћи про блем, Вин сент на во ди те о риј ску дво сми сле ност фра зе 
марк си стич ке те о ри је др жа ве. Под се ти мо се да он ра ди је у свом 
ра ду ко ри сти тер мин кла сна те о ри ја. Он ов де ис ти че да овај кон-
цепт у ве ли кој ме ри кри ти ку је са му др жа ву, при че му се те жи ње-
ном ко нач ном пре ва зи ла же њу, а да се опет ја вља па ра докс ка да ка-
же мо да по сто ји тзв. марк си стич ко-ле њи ни стич ка др жа ва. 

Те о ри ја јав ног из бо ра је на ста ла на про сто ри ма САД сре ди-
ном XX ве ка у окви ру еко но ми је, да би се ве о ма бр зо усто ли чи ла и 
као јед на од нај у ти цај ни јих те о ри ја ко ји сво јим дис кур сом за хва та 
обла сти и еко но ми је и по ли ти ко ло ги је. Из пер спек ти ве ове те о ри је 
на по ли тич ке про це се у де мо крат ским др жа ва ма тре ба гле да ти као 
на сло бод на или де ли мич но сло бод на тр жи шта у ко ји ма по ли тич ке 
пар ти је ну де јав ну по ли ти ку у за ме ну за гла со ве, а на сли чан на чин 
тре ба по сма тра ти и по ли тич ке ин сти ту ци је ко је има ју глав ни циљ 
да из ву ку нај ве ћу мо гу ћу ко рист уз нај ма њу мо гу ћу це ну.7) 

Ероу [Ar row Ken net] те о ри ју јав ног из бо ра де ли на еко ном-
ски и по ли тич ки део, при че му се еко ном ски део ба ви тр жи штем, 
док се по ли тич ки део ори јен ти ше на из бо ре.8) Он је сма трао да у 
ка пи та ли стич кој де мо кра ти ји по сто је два по ступ ка ко ји ма се вр ши 
дру штве ни из бор, а то су гла са ње, ко је се ко ри сти за до но ше ње по-
ли тич ких од лу ка, и тр жи шни ме ха ни зми за до но ше ње еко ном ских 
од лу ка.9) 

7) Ro ger Scru ton, ThePalgraveMacmillanDictionaryofPoliticalThought, Pal gra ve Mac mil-
lan, 2007, стр. 568.

8) Ar row Ken net, SocialChoiceandIndividualValues, John Wi ley & Sons, New York, Lon don, 
Sid ney, 1963; Да рио Ци ра ки, ,,Те о ри ја јав ног из бо ра и па ра док си гла со ва ња”, По ли тич-
ка ми сао, За греб, бр. 2-3/1996, стр. 201-203.

9) О те о риј ском при сту пу Ке не та Еро уа оп шир ни је ви де ти: Ви шња Стан чић, ,,Де мо кра ти-
ја и ра ци о нал ност’’, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2013.
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Пре ма Ен то ни Да ун су [Ant hony Downs], по ли ти ча ри ства ра-
ју еко ном ску по ли ти ку на та кав на чин да им то на кра ју омо гу ћа ва 
да бу ду ре и за бра ни.10) Да унс сма тра да се све пар ти је мо гу по де ли-
ти на оне ко је се на ла зе на де сној стра ни и на ле вој стра ни, док се 
у сре ди ни на ла зе скон цен три са не пар ти је ле вог и де сног цен тра, 
при че му пар ти је има ју тен ден ци ју да се при бли жа ва ју сред њем 
гла са чу.11) Пре ма ње му на кра ју ће оста ти са мо две пар ти је док ће 
тре ћа не ста ти са сце не; обе пар ти је ће се ло ци ра ти пре ма по ме ну-
том сред њем гла са чу та ко да ће раз ли ке из ме ђу њих на кра ју би ти 
ми ни мал не; и на кра ју ре ди стри бу тив на др жав на по ли ти ка ће би ти 
та ко ор га ни зо ва на да ће нај ви ше до би ти од ње има ти упра во сред-
њи гла сач.12) Бју ке нен [Ja mes Buc ha nan], до бит ник Но бе ло ве на гра-
де за до при нос раз во ју те о ри је јав ног из бо ра, и Гор дон Та лок [Gor-
don Tul lock] 1962. го ди не ства ра ју јед но ве о ма зна чај но де ло под 
на зи вом TheCalculusofConsent, у ко јој ис ти чи зна чај јед но гла сног 
до но ше ња од лу ка, чи ме би се из бе гло њи хо во на ме та ње, а што би 
као крај њи ре зул тат во ди ло сма ње њу тро шко ва на ста лих њи хо вим 
на ме та њем. Глав на иде ја ко јом се ова те о ри ја ру ко во ди је сте да по-
ли ти ча ри ко ри сте све сво је ,,ре сур се” ка ко би по ве ћа ли ве ро ват но-
ћу да бу ду ре и за бра ни. Од нос из ме ђу др жав них слу жбе ни ка и њи-
хо вих при ста ли ца чи ни цен трал ни део те о ри је јав ног из бо ра при 
че му се прет по ста вља да за по сле ни у јав ним слу жба ма (др жав ни 
слу жбе ни ци или јав не би ро кра те) по пут свих оста лих дру штве них 
ак те ра те же ка ра ци о нал ној мак си ми за ци ји вла сти те ко ри сти.13) 

Ин сти ту ци о на ли зам зна ча јан део свог по ре кла има у те жњи 
да се др жа ва као ин сти ту ци ја вра ти у фо кус по ли ти ко ло шких на у-
ка. Јед на од глав них од ли ка ин сти ту ци о на ли зма је сте сва ка ко на-
гла ша ва ње ин сти ту ци о нал ног кон тек ста уну тар ко га се де ша ва ју 
по ли тич ки до га ђа ји. Пе тар Ма тић, ба ве ћи се ана ли зом ин сти ту ци-
о на ли зма, су ми ра раз ли ке из ме ђу ста рог и но вог ин сти ту ци о на ли-
зма. Са јед не стра не, ста ри или тра ди ци о нал ни ин сти ти ту ци о на-
ли зам по чи вао на ма три ци фор мал но-прав не ана ли зе ин сти ту ци ја, 
без са гле да ва ња про це са ко ји во де ка њи хо вом фор ми ра њу. Но ви 
ин сти ту ци о на ли зам, са дру ге стра не, ка рак те ри ше по вра так ис-

10) Ant hony Downs, AnEconomicTheoryofDemocracy, Har per and Row, 1957.

11) Ду шан Па вло вић, ,,По ли тич ка еко но ми ја – ста ње ди сци пли не”, Годишњак, ФПН, 2009, 
стр. 180-182.

12) Ed gar Ki ser, ,,Sta te The o ri es of the”, TheEncyclopedia of Political Science (eds. Ge or ge 
Tho mas Ku rian, Ja mes E. Alt, Si mo ne Cham bers, Ge of frey Gar rett, Mar ga ret Le vi, Pa u la D. 
McClain), CQ Press, SA GE, Was hing ton DC, 2011, стр. 1598-1599.

13) Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Анатомијасавременедржаве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 67.
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тра жи ва ња ин сти ту ци ја у окри ље по ли ти ко ло ги је и њи ме се уво-
ди чи тав низ но вих при сту па.14) Ви ви јен Шмит [Vi vien Schmidt], 
ба ве ћи се ис тра жи ва њем ових но вих то ко ва ана ли зи ра три глав не 
гра не но вог ин сти ту ци о на ли зма (ин сти ту ци о на ли зам ра ци о нал ног 
из бо ра, со ци о ло шки ин сти ту ци о на ли зам и исто риј ски ин сти ту ци-
о на ли зам), за кљу чу ју ћи сво је из ла га ње ана ли зом че твр тог и нај но-
ви јег об ли ка но вог ин сти ту ци о на ли зма (дис кур зив ни ин сти ту ци о-
на ли зам).15) 

Фе ми ни зам се ја вља сре ди ном XIX ве ка као пра вац ко ји се 
за ла же за дру штве ну, по ли тич ку и еко ном ску јед на кост му шка ра ца 
и же на. Ка да се ра ди о фе ми ни стич ком при сту пу др жа ви по треб но 
је по ме ну ти да је фе ми ни зам ве ли ким де лом ам би ва лен тан ка да се 
ра ди о ства ра њу те о ри је др жа ве, што се на ро чи то мо же при ме ти ти 
у пе ри о ду на кон 1960-тих и на стан ка та ко зва ног дру гог та ла са фе-
ми ни стич ког по кре та, ка да се ин тен зи ви ра по тра га за ал тер на тив-
ним ка на ли ма по ли тич ког ути ца ја.16) 

Фе ми ни стич ки ста во ви о др жа ви за ви се од то га о ко јој се фе-
ми ни стич кој стру ји ра ди: ,,(1) ли бе рал ном фе ми ни зму ко ре спон-
ди ра пер спек ти ва не у трал не др жа ве; (2) ра ди кал ном фе ми ни зму 
ко ре спон ди ра пер спек ти ва „де мон ти ра ња’’ па три јар хал не др жа ве; 
(3) марк си стич ком и со ци ја ли стич ком фе ми ни зму ко ре спон ди ра 
пер спек ти ва су штин ске кри ти ке ка пи та ли стич ке др жа ве; (4) со ци-
јал де мо крат ском или нор диј ском фе ми ни зму ко ре спон ди ра пер-
спек ти ва же на ма на кло ње не или скло не др жа ве бла го ста ња; (5) 
док пост-струк ту ра ли стич ком фе ми ни зму ко ре спон ди ра пер спек-
ти ва ин тен зив ни је или бла же де кон струк ци је др жа ве.’’17)

Ка да се ра ди о еко ло шком при сту пу др жа ви тре ба на по ме-
ну ти да ве ли ки број по кре та и те о ре ти ча ра ко ји се мо гу свр ста ти 
у овај при ступ има пот це њи вач ки од нос ка да се ра ди о др жа ви.18) 
Ово је де лом због то га што лич но по ли тич ки еле ме нат у по ли ти-

14) Пе тар Ма тић, ,,Бу дућ ност ин сти ту ци о на ли зма – про це си и про ме не у XXI ве ку’’, Поли-
тичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 55-56. 

15) Vi vien Schmidt, ,,In sti tu ci o na lism’’, TheState–TheoriesandIssues (eds. Co lin Hay, Mic hael 
Li ster and Da vid Marsh), Pal gra ve Mac mil lan, Ho und mills, Ba sing sto ke, Hampshi re, 2006, 
стр. 102-114. 

16) Jo han na Kan to la, ,,Fe mi nism’’, TheState–TheoriesandIssues (eds. Co lin Hay, Mic hael Li-
ster and Da vid Marsh), Pal gra ve Mac mil lan, Ho und mills, Ba sing sto ke, Hampshi re, 2006, стр. 
118.

17) Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Анатомијасавременедржаве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 68.

18)  Mat thew Pa ter son, Pe ter Do ran and John Ba rry, ,,Green The ory’’, TheState–Theoriesand
Issues (eds. Co lin Hay, Mic hael Li ster and Da vid Marsh), Pal gra ve Mac mil lan, Ho und mills, 
Ba sing sto ke, Hampshi re, 2006, стр. 135.
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ци Зе ле них, а и де лом због то га што код еко ло шких по кре та не ма 
еле ме на та ,,ле ви це’’ и ,,де сни це’’, он је ан ти по ли тич ки ста вља ју ћи 
у цен тар сво је иде о ло ги је за јед нич ки ин те рес чо ве чан ства. По ли-
ти ка Зе ле них се ба ви еко ло шким про бле ми ма, ко ји су из ван по-
ли ти ке, на ко ју се ве о ма че сто гле да као на сред ство ма хи на ци ја 
др жав не мо ћи. Ов де би тре ба ло по ме ну ти че ти ри кри ти ке др жа ве: 
,,лош про стор ни спој из ме ђу те ри то ри јал но-ор га ни зо ва не др жа ве 
и про стор них ка рак те ри сти ка еко ло шких про бле ма; до ми нант на 
ра ци о нал ност у би ро крат ској др жа ви; при ро да др жа ве као цен тра-
ли зо ва не ин сти ту ци је до ми на ци је и на си ља, ко ја про мо ви ше убр-
за ни про ток ре сур са; на чин на ко ји ли бе рал на де мо крат ска др жа ва 
под сти че ве о ма тан ку и не моћ ну вер зи ју де мо крат ског гра ђан ства 
и де мо крат ске вла сти.’’ 19) 

Основ не пер спек ти ве еко ло шке кон цеп ту а ли за ци је др жа ве 
су сле де ће. ,,Пре ма пр вој пер спек ти ви до ми нан ти об ли ци по ли тич-
ког ор га ни зо ва ња ни су трај ни и одр жи ви јер не од го ва ра ју од но су 
из ме ђу људ ског ро да и при род ног окру же ња. Дру га пер спек ти ва у 
свој фо кус ста вља гло ба ли за ци ју са вре ме них еко ло шких про бле ма. 
Тре ћа пер спек ти ва се ти че свој ста ва ко о пе ра ци је по треб не за ре а-
го ва ње на еко ло шке иза зо ве. Че твр та пер спек ти ва ис ти че да по сто-
ји ве ли ки број сла бих др жа ва ко је по се ду ју не а де кват ну струк ту ру 
за обез бе ђи ва ње по рет ка и упра вља ње еко ло шким стра те ги ја ма.’’20) 

НАЦИОНАЛНАДРЖАВА
УВРТЛОГУНЕОЛИБЕРАЛИЗМА

Др жа ва се у са вре ме ном дру штву на шла су о че на са мно го-
број ним иза зо ви ма. Гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, раз вој тех но ло ги је, 
со ци јал ни кон флик ти, и мно ги дру ги са вре ме ни дру штве ни про це-
си сва ко днев но ути чу на ин сти ту ци о нал ну ор га ни за ци ју дру штва, 
али и на дру штво уоп ште.21) Као ре зул тат ути ца ја про це са гло ба ли-
за ци је до шло је до по ве ћа ња по кре тљи во сти ста нов ни штва и ка пи-
та ла. Гло ба ли за ци ја спа да у ред ком плек сних дру штве них про це са 
ко ји зах те ва ју је дан све стран при ступ у раз у ме ва њу. Сам тер мин 
гло ба ли за ци ја је још по чет ком 80-тих го ди на XX ве ка био ве о ма 
рет ко ко ри шћен, да би се да нас ње го ва упо тре ба то ли ко ин тен зи-

19) Исто, стр. 136.

20) Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Анатомијасавременедржаве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 70-71.

21) Ми ша Сто ја ди но вић, Потрагазаидентитетом, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2012.
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ви ра ла да је по ста ло не за ми сли во за о би ћи га при ли ком би ло ка кве 
озбиљ ни је ана ли зе са вре ме ног дру штва. То је до ве ло до ве ли ких 
про ме на на пла ну ме ђу на род них и европ ских ин те гра ци ја.22)

Ги денс [Ant hony Gid dens], ба ве ћи се на ци о нал ном др жа вом, 
ка же да она по сто ји та мо ,,где по сто ји по ли тич ки апа рат (...) ко-
ји упра вља да том те ри то ри јом, а чи ји је ауто ри тет пот по мог нут 
по мо ћу прав ног си сте ма’’.23) Све гу шћа по ве за ност да на шњих др-
жа ва на ста је као плод: тех но ло шко-ин фор ма тич ке ре во лу ци је ко ја 
је до ве ла до ком пре си је про сто ра и вре ме на; ства ра ња гло бал ног 
тр жи шта; све ве ћег ути ца ја де ша ва ња у јед ном ло ка ли те ту на жи-
вот ин ди ви дуа и за јед ни ца на дру гој стра ни пла не те; фор ми ра ња 
све сти о по ве ћа ној ме ђу за ви сно сти; успо на све моћ ни јих тран-
сна ци о нал них и над на ци о нал них еко ном ских си ла и по ли тич ких 
ин сти ту ци ја ко је об ли ку ју сли ку све та; рас про сти ра ња исто вет них 
фор ми (ин ду стри ја ли зма, по стин ду стри ја ли зма и ин фор ма тич ке 
ре во лу ци је, тр жи шне еко но ми је, ви ше пар тиј ског си сте ма...) у го-
то во свим со ци јал ним про сто ри ма.24)

Али, да ли гло ба ли за ци ја зна чи ујед но и крај на ци о нал не др-
жа ве? Нео ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је сва ка ко ни је на кло њен 
на ци о нал ној др жа ви. Под се ти мо се да Мил тон Фрид ман [Mil ton 
Fri ed man], као је дан од нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра, па и за чет ни ка 
нео ли бе рал ног мо де ла, сма тра да се ка пи та ли зам нај бо ље раз ви ја 
без ика квих огра ни че ња и др жав них ин тер вен ци ја, уз по што ва ње 
за ко на сло бод ног тр жи шта.25) Мит о сло бод ном тр жи шту је у нео-
ли бе рал ним окви ри ма по стао је ди ни за кон ко ји се мо ра по што ва-
ти, при че му је др жа ва скло ње на у дру ги план, као сред ство одр-
жа ва ња овог по рет ка, или још бо ље ре че но њој је по но во вра ће на 
функ ци ја ,,ноћ ног чу ва ра’’ [A dam Smith].

Деј вид Хар ви [Da vid Har vey], ана ли зи ра ју ћи овај про блем, 
ука зу је да нео ли бе ра ли зам вред ну је тр жи шну раз ме ну као ети ку 
по се би спо соб ну да де лу је као во дич за људ ску ак ци ју, за ме њу-
ју ћи сва прет ход но при хва ће на етич ка уве ре ња. ,,Нео ли бе ра ли зам 
за сту па ми шље ње да се дру штве но до бро по ве ћа мак си ми за ци јом 

22) Де ја на Вук че вић, ,,Спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ у све тлу со ци јал ног кон струк ти-
ви зма’’, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.

23) Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’, Nation-
Building, Identity andCitizenshipEducationCross-culturalPerspectives (при ре ди ли: Jo-
seph Zaj da, Hol ger Daun, Law ren ce J. Sa ha), Sprin ger, 2009, стр. 2.

24) Ми ро слав Пе чуј лић, Глобализација–дваликасвета, Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002, стр. 17-18.

25) Mil ton Fri ed man, CapitalismandFreedom, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1962.
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до ме та и уче ста ло шћу тр жи шних тран сак ци ја, и тра жи се да се све 
људ ске ак ци је под ве ду под до мен тр жи шта. ’’26)

Хар ви ис ти че да од 1970-тих го ди на ви ди мо на гла ше но 
скре та ње пре ма нео ли бе ра ли зму, ка ко у по ли тич ко-еко ном ским 
ак тив но сти ма, та ко и у ми шље њу. ,,Де ре гу ла ци ја, при ва ти за ци ја 
и по вла че ње др жа ве из мно гих под руч ја со ци јал не пот по ре умно-
го ме су оп шта ка рак те ри сти ка. Го то во све зе мље, од оних не фор-
мал них, на ста лих по сле рас па да Со вјет ског Са ве за, па до ста рих 
со ци јал них де мо кра ти ја и др жа ва бла го ста ња, ка кве су Но ви Зе-
ланд и Швед ска, при хва ти ле су, не ка да до бро вољ но а у дру ги ма 
слу ча је ви ма као од го вор на при ти ске и при ну де, не ку од вер зи ја 
нео ли бе рал не те о ри је и, у скла ду с том вер зи јом, при ла го ди ле бар 
не ке од сво јих по ли ти ка или прак си. (...) По ред то га, за ступ ни ци 
нео ли бе рал ног пу та са да за у зи ма ју ути цај не по ло жа је у обра зо ва-
њу (уни вер зи те ти и мно го број ни тру сто ви мо зго ва), у ме ди ји ма, на 
са стан ци ма чла но ва управ них од бо ра у кор по ра ци ја ма и фи нан сиј-
ским ин сти ту ци ја ма, у кључ ним др жав ним ин сти ту ци ја ма (ми ни-
стар ства фи нан си је, цен трал не бан ке)...’’27)

Пре ма Ву ка ши ну Па вло ви ћу, кри за и пад нео ли бе рал ног 
кон цеп та др жа ве су са свим очи глед ни. ,,Раз ви је на ка пи та ли стич ка 
ин ду стриј ска и де мо крат ска др жа ва на шла се пред нај о збиљ ни јим 
иза зо ви ма још од ве ли ке кри зе из три де се тих го ди на два де се тог 
ве ка. По ка зу је се да је вре ме про те стант ског ка пи та ли зма са штед-
њом и мар љи во шћу дав но про шло, а да кри зу иза зи ва по хлеп ни, 
грам зи ви и ко руп тив ни ка пи та ли зам ко ме са мо тр жи ште не мо же 
ви ше успе шно да ре ша ва про бле ме.’’28)

Џон Рал стон Сол [John Ral ston Sa ul] ука зу је да су кра јем два-
де се тог ве ка на ци о на ли зам и на ци о нал на др жа ва по ста ли сна жни-
ји не го у вре ме ка да је по че ла гло ба ли за ци ја. ,,Ве ро ва ње у гло бал-
не еко ном ске исти не је осла би ло. Све је ви ше зна ко ва ме ђу на род не 
еко ном ске по мет ње. Утих ну ло је ди вље ње пре ма не и ме но ва ним 
ли де ри ма гло ба ли стич ког про јек та.’’

Нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је, као об лик ор га ни за ци је 
дру штва на гло бал ном ни воу, се по ка зао као пот пу ни про ма шај. 
За про цес гло ба ли за ци је се да нас мо же ре ћи са свим оправ да но да 
се на ла зи у фа зи фи нан сиј ског гло бал ног ка пи та ли зма. Основ на 

26) Деј вид Хар ви, Краткаисторијанеолиберализма, Ме ди те ран, Бе о град, 2012, стр. 15-16.

27) Исто, стр. 15-16.

28) Ву ка шин Па вло вић, ,,Са вре ме на др жа ва“, Савремена држава (при ре ди ли: Ву ка шин 
Па вло вић и Зо ран Сто јиљ ко вић), Kon rad Ade na u er Stif tung, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2008, стр. 21.
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ка рак те ри сти ка је кон цен тра ци ја ње го вих ак те ра на фи нан сиј ском 
тр жи шту и за то је аме рич ка еко но ми ја све ви ше ,,еко но ми ја кри-
зе’’. Нај ве ћи про блем аме рич ког дру штва је што су осло нац њи хо-
ве еко но ми је ,,штам па ри је нов ца и фа бри ке на о ру жа ња’’. Њи хо ва 
еко но ми ја се на ла зи на ста кле ним но га ма и њој се не пи ше све тла 
бу дућ ност. У аме рич кој спољ ној по ли ти ци је све ма ње ди пло ма ти је 
а све ви ше ко ри шће ња си ле, што го во ри о не си гур но сти ма и про-
тив реч но сти ма ко је из ну тра из је да ју овај си стем. 

На о ми Клајн [Na o mi Kle in] ис ти че да си Фрид ман и ње го-
ви след бе ни ци при хва ти ли и уса вр ши ли сле де ћу стра те ги ју: ,,че-
ка ње на ве ли ку кри зу, по том рас про да ја де ло ва др жа ве при ват ним 
игра чи ма док се гра ђа ни још те ту ра ју од шо ка, и он да хит но про-
гла ша ва ње ре фор ми за трај не.’’29) То је та ,,док три на шо ка’’ ко ја 
је у ком би на ци ји са мо но цен трич ним об ли ком гло ба ли зма до ве ла 
до на стан ка тзв. ,,ка пи та ли зма ка та стро фе’’. Но ам Чом ски ка же да 
су на по ри фи нан си ра ни од стра не ве ли ких кор по ра ци ја да ли овим 
иде ја ма ,,ско ро све ту ауру’’, што је до ве ло до то га да њи хо ви зах те-
ви ве о ма рет ко на и ла зе на от пор.30) То је до ве ло до то га да су ра то-
ви и ка та стро фе ко ји су ра ни је пред ста вља ли са мо шан су за је дан 
узак сек тор при вре де при ва ти зо ва ни у тој ме ри да су са ми по се би 
отво ри ли ,,но ва тр жи шта’’. О на чи ну на ко ји Не мач ка ус по ста вља 
до ми на ци ју Евро пом ко ри сте ћи еко ном ску кри зу на нај бо љи мо гу-
ћи на чин го во ри Сај мон Хе фер [Si mon Hef fer] у тек сту ко ји је об-
ја вио Дејлимејл под на зи вом RiseoftheFourthReich,howGermany
isusingthefinancialcrisistoconquerEurope. Он на во ди да се ба ук 
кри зе све ви ше ши ри на Се вер за кљу чу ју ћи да ,,та мо где ни је ус-
пео Хи тлер да вој ним сред стви ма по ко ри Евро пу, мо дер ни Нем ци 
успе ва ју кроз тр го ви ну и фи нан сиј ску ди сци пли ну. До бро до шли 
у Че твр ти рајх!’’31)

Џон Рал стон Сол сма тра да је ма ло оних ко ји су пред ви де ли 
да ће се на ци о на ли зам вра ти ти због по губ не гре шке ко ја је по чи-
ње на при ли ком ра ни јег од ба ци ва ња на ци о на ли зма. ,,Ми смо, за-
пра во, са мо прет по ста ви ли да смо га се ре ши ли. За пад на Не мач ка 
је, из очи глед них раз ло га, пред ња чи ла по том пи та њу, про гла сив-
ши др жа ву – сво ју др жа ву – пост на ци о нал ном. А Не мач ка је на 

29) На о ми Клајн, Доктринашока–процваткапитализмакатастрофе, Са ми здат Б92, стр. 
12.

30) No am Chomsky, ProfitoverPeople–NeoliberalismandGlobalOrder, Se ven Sto ri es Press, 
New York, To ron to, Lon don, 1999, 17.

31) Si mon Hef fer, ,,Ri se of the Fo urth Re ich, how Ger many is using the fi nan cial cri sis to con qu er 
Euro pe’’, DailyMail, 17th August 2011, http://www.dailymail.co.uk/news/ar tic le-2026840/
Euro pean-debt-sum mit-Ger many-using-fi nan cial-cri sis-con qu er-Euro pe.html
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кра ју кра је ва, би ла је згро европ ског ин те гри стич ког про јек та. Је-
дан од вoдећих по ли ти ча ра, Оскар Ла фон тен [O skar La fon ta i ne], 
пи сао је 1988. го ди не о надилажењу националне државе. То је 
би ло са мо не ко ли ко го ди на пре не го што је у Ју го сла ви ји бук нуо 
ет нич ки на ци о на ли стич ки су коб, а Не мач ка, за јед но са дру гим те-
о риј ски пост на ци о нал ним де мо кра ти ја ма, по ку ша ла да се уме ша 
по др жа ва ју ћи јед ну ет нич ку гру пу у од но су на дру ге. Ка ко то да су 
мо дер не пост на ци о нал не др жа ве ре а го ва ле на јед ну ис пр ва ма ње 
зна чај ну европ ску кри зу та ко што су по сег ну ле у сво ју ри зни цу 
се ћа ња на 1914. го ди ну? Да бу де мо пре ци зни, сва ка од њих по др-
жа ла је исте оне ет нич ке гру пе ко је су по др жа ва ле и то ком ра то ва 
у два де се том ве ку.’’32)

На ци о нал на др жа ва се у це лој тој при чи на шла на уда ру. 
,,При све му ово ме о гра ђе њу на ци ја, још јед ном пој му из ре тор те 
но вог свет ског по рет ка, на рав но да не мо же би ти ни го во ра. Ра ди 
се упра во о су прот ном: на ци је се не гра де, већ раз гра ђу ју, раз би-
ја ју на по је ди нач не де ло ве или сец ка ју.’’33) При том, др жа ве ко је 
се ус про ти ве цен три ма мо ћи се јед но став но про гла ша ва ју на ци-
о на ли стич ким. На ци о на ли зам је фе но мен ко ји зна чај но ути че на 
са вре ме но дру штво и као та кав пред ста вља зна ча јан пред мет про у-
ча ва ња. На рав но на на ци о на ли зам не тре ба ауто мат ски гле да ти као 
на па то ло шки фе но мен, ма да он то сва ка ко мо же би ти. По ред сво-
јих ло ших он има и до бре стра не као што су: ,,за шти та ма њин ских 
пра ва и ма њин ских кул ту ра, за шти та и спа ша ва ње из гу бље них је-
зи ка, исто ри ја, умет ност, ре ша ва ње кри зе иден ти те та, ле ги ти ми са-
ње за јед ни це и дру штве не со ли дар но сти, иде ја на род не су ве ре но-
сти и ко лек тив ног прег ну ћа итд.’’34) 

Пра ве ћи ана ли зу од но са из ме ђу на ци о нал не др жа ве и нео ли-
бе рал ног кон цеп та тре ба ис та ћи да на ци о нал на др жа ва ни је те рет 
ко га се тре ба по сва ку це ну осло бо ди ти, већ је то пре све га нео ли-
бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је. У том сми слу је Џон Рал стон Сол 
у пра ву ка да ка же да тре нут но про ла зи мо кроз је дан од оних тре ну-
та ка ко ји раз два ја не стал не и по сто ја не ере, што до во ди до јед ног 
ха о тич ног ,,ва ку ма’’ пре пу ног ме те жа и про ти ву реч них тен ден ци-
ја: ,,Во де ће лич но сти ко је су не ка да го во ри ле да би на ци о нал не др-
жа ве тре ба ло под вр ћи еко ном ским сна га ма да нас го во ре да би их 

32) Џон Рал стон Сол, Пропаст глобализма и преобликовање света, Ар хи пе лаг, Бе о град, 
2011, стр. 299.

33) Јир ген Ел зе сер, Националнадржаваифеноменглобализације–какоможемодасеспа-
симоизсветскеекономскекризе, Ја сен, Бе о град, 2009, стр. 11. 

34) Ми ша Ђур ко вић, ,,На ци о нал ни иден ти тет и ли бе рал на де мо кра ти ја’’ у: Ја ел Та мир, Ли-
бералнинационализам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2002, стр. 7.
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тре ба ло из но ва осна жи ти ка ко би се су о чи ле са гло бал ним вој ним 
ме те жом. Про ро ци гло ба ли за ци је ко ји су го во ри ли Приватизујте,
приватизујте,приватизујте, да нас ка жу да су гре ши ли за то што 
је на ци о нал на вла да ви на за ко на ва жни ја. Еко но ми сти су се оштро 
по де ли ли око пи та ња да ли тре ба по пу сти ти или по ја ча ти кон тро лу 
над тр жи шти ма ка пи та ла. Све сна жни је на ци о нал не др жа ве, по пут 
Ин ди је и Бра зи ла, оспо ра ва ју оп ште при хва ће но на че ло гло бал не 
еко но ми је.’’35) 

ИНАКРАЈУ...

Др жа ва се усто ли чи ла као јед на од нај ва жни јих еле ме на та 
дру штве ног и по ли тич ког жи во та. Да нас је го то во не мо гу ће за ми-
сли ти на чин на ко ји би дру штво функ ци о ни са ло без по сто ја ња др-
жа ве. Ву ка шин Па вло вић, у том сми слу, ука зу је да крај ХХ и по-
че так XXI ве ка ка рак те ри ше ве ли ки по вра так др жа ве као кључ не 
те ме на те о риј ску аген ду по ли тич ких на у ка. По вра так др жа ве као 
кључ ног ак те ра се по кло пио са сле де ћим по ја ва ма: ,,нај пре успон 
ет но–на ци о на ли зма ко ји је пра тио фор ми ра ње но вих др жа ва на тлу 
Евро пе, а по себ но на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је и Со вјет ског 
Са ве за и тра га ње за пост на ци о нал ним кон сте ла ци ја ма са вре ме них 
др жа ва; за тим ин тен зив ни про це си ре ги о на ли за ци је и ре ги о нал ног 
тран сна ци о нал ног по ве зи ва ња, на јед ној, и над на ци о нал них ин те-
гра ци ја, на дру гој стра ни, отво ри ли су на нов на чин мно га кла сич-
на пи та ња на ци о нал не др жа ве; нај зад, сна жни та лас гло ба ли за ци је 
и ко смо по ли ти зма, као да су омо гу ћи ли на сту па ње пост мо дер но га 
до ба пост-др жа ве, и отво ри ли пи та ње да ли је до ба др жа ве и др-
жав не су ве ре но сти на из ма ку.”36)

Са вре ме на ја ка др жа ва би тре ба ла да по се ду је сле де ће ка-
рак те ри сти ке: ,,пот пу ну кон тро лу над вла сти том те ри то ри јом и ис-
по ру ку пу ног оби ма и ви со ког ква ли те та јав них до ба ра вла сти тим 
гра ђа ни ма; за шти ту од по ли тич ког на си ља и кри ми на ла; га ран то ва-
ње по ли тич ких и гра ђан ских сло бо да; кре и ра ње оп штег ам би јен та 
по год ног за еко ном ски про спе ри тет; вла да ви ну пра ва; не за ви сно 
суд ство; ви со ко раз ви је ну ко му ни ка ци о ну и фи зич ку ин фра струк-
ту ру; нај ви ше стан дар де обра зо ва ња и здрав стве не за шти те; и де-

35) Џон Рал стон Сол, Пропаст глобализма и преобликовање света, Ар хи пе лаг, Бе о град, 
2011, стр. 9-10.

36) Ву ка шин Па вло вић, ,,Др жа ва и де мо кра ти ја“, Савременадржава–структураисоциу-
јалнефункције(при ре ди ли Ву ка шин Па вло вић и Зо ран Сто јиљ ко вић), Kon rad Ade na u er 
Stif tung, Фа кул тет по ли и тич ких на у ка, Бе о град, 2010, стр. 10.
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ло твор но ци вил но дру штво.’’37) У том сми слу је нео п ход но стал но 
ра ди ти на раз во ју де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та по ли-
тич ких ин сти ту ци ја ка ко би др жа ва мо гла у пот пу но сти да раз ви је 
сво је ка па ци те те и да од го во ри иза зо ви ма са вре ме ног дру штва.
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MisaStojadinovic

MODERNSTATEINBETWEEN
THEORYANDPRACTICE

Resume

A sta te cer ta inly re pre sents one of the most im por tant forms of 
so ci ety or ga ni zing in so cial and po li ti cal terms that had al ways stood 
for be ing a sig ni fi cant pla ce of po li ti co lo gi cal and so ci o lo gi cal analy-
ses. The in te rest for the sta te in hi story na tu rally va ried so that at the 
end of the 20th cen tury it was mar ked with a gre at co me back. The main 
goal of this pa per is to po int out to the most im por tant the o re ti cal ap-
pro ac hes to the studying of the mo dern sta te as well as to un der li ne its 
po si tion wit hin the con text of con tem po rary so cial pro ces ses gi ving the 
ac cent on: the plu ra li stic the ory, the the ory of eli tes, the Mar xism, the 
the ory of pu blic cho i ce, the in sti tu ti o na lism, the eco lo gi cal ap pro ach, 
the fe mi nism, and the neo li be ra lism. 

A sta te in con tem po rary so ci ety is fa cing nu me ro us chal len ges. 
Glo ba li za tion, tran si tion, tec hno lo gi cal de ve lop ment, so cial con flicts 
and many ot her con tem po rary so cial pro ces ses daily in flu en ce the so-
ci ety`s in sti tu ti o nal or ga ni za tion as well as the ac tual so ci ety at lar ge. 
The re sult of the glo ba li za tion pro ces ses in flu en ce is the in cre a sing of 
the mi gra tion pro cess and the ca pi tal flow as well. Ma king the analyses 
of the re la ti ons bet we en the na ti o nal sta te and the neo li be ral con cept we 
ha ve to po int out that the na ti o nal sta te is not a bur den that one sho uld 
be li be ra ted from at any cost, yet it is abo ve all the neo li be ral con cept 
of glo ba li za tion. 
Key words: the mo dern sta te, the plu ra li stic the ory, the the ory of eli tes, the 

Mar xism, the the ory of pu blic cho i ce, the in sti tu ti o na lism, the 
eco lo gi cal ap pro ach, the fe mi nism, and the neo li be ra lism. 

* Овај рад је примљен 01. марта 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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ВишњаСтанчић
Институтзаполитичкестудије,Београд

РОЛСОВАИДЕЈАЈАВНОГУМА*

,,Поштовишениконемислидаупотребљиваполитичкакон
цепцијазанекиуставнирежимможедапочиванаприхвата
њукатоличкеилипротестантскевере,илинекедругерелиги
је,можесепомислитикакоопштеиобухватнефилозофскеи
моралнедоктринемогудапреузмутуулогу.”1)

ЏонРолс

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви  Рол со вом иде јом јав ног ума, за-

тим при мед ба ма из не тим у ве зи са овим кон цеп том, као и мо гу ћим 
од го во ри ма на њих. Уко ли ко по ђе мо од чи ње ни це по сто ја ња ду-
бо ких док три нар них по де ла у мо дер ним де мо крат ским дру штви-
ма, на ме ће се пи та ње о то ме ка ко оси гу ра ти осно ву за је дин ство 
дру штва, од но сно ка ко по сти ћи са гла сност око фун да мен тал них 
пи та ња ко ја се од но се на осно ве по ли тич ког по рет ка. Дру гим ре-
чи ма: ка ко обез бе ди ти ста бил ност и ко о пе ра тив ност у дру штву 
чи ји чла но ви ни су при пад ни ци исте ве ре, ни ти де ле иста мо рал-
на уве ре ња? Пре ма Рол су, упра во ово пред ста вља глав ни про блем 
де мо крат ских дру шта ва. У том сми слу, у ра ду ће би ти раз ма тран 
Рол сов про је кат по ли тич ког ли бе ра ли зма, ко ји пред ста вља мо гу ће 
ре ше ње по ме ну тог про бле ма. У окви ру ово га, би це ана ли зи ра ни 
пој мо ви ра ци о нал но сти и ра зло жно сти, као и кон цепт пре кла па ју-
ћег кон сен зу са. На по кон, у све тлу по ме ну тих раз ма тра ња, ба ви ће-
мо се пи та њем да ли су, и мо гу ли би ти, ком па ти бил не де мо кра ти ја 
и све о бу хват не док три не, ре ли гиј ске и не ре ли гиј ске.
Кључ не ре чи: по ли тич ки ли бе ра ли зам, јав ни ум, де мо кра ти ја, по ли тич-

ка кул ту ра, вред но сни плу ра ли зам.

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

1) Во лин, Шел дон, Политика и визија,Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни Гла сник, Бе о град, 
2007, стр. 690.
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Чо ве чан ство је ду бо ко по де ље но су прот ста вље ним, па чак и 
не по мир љи вим по гле ди ма на свет: по сто ји мно штво ви зи ја до бра, 
од но сно мно штво све о бу хват них док три на. Мо дер на де мо крат ска 
дру штва од ли ку ју се плу ра ли змом све о бу хват них ре ли ги о зних, по-
ли тич ких, иде о ло шких и мо рал них док три на. Све о бу хват не док-
три не пред ста вља ју си сте ме уве ре ња по је ди на ца, ко је де фи ни шу, 
ка ко ин тим на уве ре ња и по на ша ње по је дин ца у при ват ној сфе ри, 
та ко и ор га ни зо ва ње дру штва као це ли не; у том сми слу оне је су це-
ло ви то уче ње. Ду го се сма тра ло (ма да и да нас по сто је ова ква ста-
но ви шта) да ова кве по де ле у дру штву пред ста вља ју прет њу за ње-
го ву ста бил ност, као и да оне мо гу ћа ва ју дру штве ну ко о пе ра ци ју. 
Упра во је све о бу хват ност док три на та ко ја, чи ни се, сла га ње чи ни 
не мо гу ћим. За и ста, зар се не на ме ће пи та ње о то ме “ка ко ство ри ти 
јав ног гра ђа ни на у дру штву у ко ме чла но ви при хва та ју су прот не 
об у хват не док три не?“2) У окол но сти ма ду бо ких ре ли ги о зних, мо-
рал них и иде о ло шких по де ла, пи та ње ко је је од кључ не ва жно сти 
је сте: мо же мо ли, и на ко ји на чин, у окви ру од ре ђе не по ли тич ке 
за јед ни це, по сти ћи са гла сност око фун да мен тал них пи та ња ко ја се 
од но се на осно ве по ли тич ког по рет ка? И, уко ли ко не мо же мо, шта 
то им пли ци ра? 

Ве ков на прак са не то ле ран ци је по твр ђу је да се до ско ра ми-
сли ло да ста бил но и је дин стве но дру штво зах те ва јед но ду шну ре-
ли гиј ску са гла сност, па је та ко не то ле ран ци ја сма тра на усло вом 
дру штве ног по рет ка и ста бил но сти. По ред то га, то ле ран ци ја је 
до жи вља ва на као ми ре ње са је ре тич ким по гле ди ма и од у ста ја ње 
од ап со лут ног зах те ва за исти ном. Ап со лут ни ка рак тер зах те ва за 
исти ном огле да се у спрем но сти да се вла сти та кон цеп ци ја на мет-
не сред стви ма по ли тич ког на си ља. Ка ко је, да кле, мо гу ће да афир-
ми ше мо не ку све о бу хват ну док три ну, а да при том не же ли мо да 
упо тре би мо др жав ну власт ка ко би смо је сви ма на мет ну ли? Ка ко 
да обез бе ди мо ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих по гле да на свет уну тар 
исте по ли тич ке за јед ни це?

Пр вен стве но ин спи ри сан овим про бле мом, Џон Ролс (John 
Rawls) је у сво јој чу ве ној књи зи Политичкилиберализам по ку шао 
да да од го вор на пи та ње о то ме шта мо же оси гу ра ти осно ву за је-
дин ство дру штва у окол но сти ма ду бо ких док три нар них по де ла. 
Као је дан од кључ них пој мо ва у овој књи зи из два ја се по јам јавног
ума, ко ји Ролс уво ди тек у Политичкомлиберализму(1993),а ко-
ји се не ја вља у ње го вој прет ход ној књи зи Теоријаправде (1971).
Као глав ни мо тив и ин спи ра ци ју у сво јој но вој књи зи, Ролс на во ди 

2) Ibi dem, str. 687.
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по тре бу да се про на ђе ре ше ње за ,,оно што по ње му пред ста вља 
кри зу мо дер не, устав не де мо кра ти је.”3) 

За Рол са, да кле, глав ни про блем де мо крат ских дру шта ва је-
сте ка ко обез бе ди ти ста бил ност и ко о пе ра тив ност у дру штву чи ји 
чла но ви ни су при пад ни це исте ве ре, ни ти де ле иста мо рал на уве-
ре ња. На по кон, да ли су, и мо гу ли би ти, ком па ти бил не де мо кра ти ја 
и све о бу хват не док три не, ре ли гиј ске и не ре ли гиј ске? Ово пи та ње, 
упо зо ра ва Ролс, му чи са вре ме ни свет, па  је ње го во ре ша ва ње је дан 
од кључ них за да та ка по ли тич ке те о ри је. Ова ко је Ролс прег нант но 
фор му ли сао свој став о ре ле вант но сти уло ге по ли тич ке фи ло зо фи-
је и нај ва жни јим по ли тич ким пи та њи ма: ,,У устав ној де мо кра ти ји, 
је дан од нај ва жни јих ци ље ва по ли тич ке фи ло зо фи је је сте из ла га ње 
по ли тич ке кон цеп ци је прав де ко ја је у ста њу не са мо да пру жи ши-
ро ку осно ву за оправ да ње по ли тич ких и дру штве них ин сти ту ци ја 
већ и да обез бе ди по ли тич ку ста бил ност за на ред не ге не ра ци је…
На тај на чин, по ли тич ка фи ло зо фи ја ни је са мо по ли ти ка; ба ве ћи се 
јав ном кул ту ром она раз ма тра пер ма нент не исто риј ске и со ци јал-
не усло ве дру штва и по ку ша ва да ре ши нај ду бље кон флик те дру-
штва.”4)

ПОЛИТИЧКИЛИБЕРАЛИЗАМ

Јав ни ум пред ста вља по ли тич ку иде ју ко ја из ра жа ва фун-
да мен тал не по ли тич ке вред но сти, на осно ву ко јих је де фи ни сан 
по ли тич ки од нос, од но сно од нос вла сти пре ма гра ђа ни ма, као и 
од нос гра ђа на јед них пре ма дру ги ма. Иде ја јав ног ума при па да 
иде ји де мо кра ти је, од но сно кон цеп ци ји до бро уре ђе ног устав ног  
де мо крат ског дру штва.5) У том сми слу, Ролс на по ми ње да це они 
ко ји од ба цу ју устав ну де мо кра ти ју, си гур но од ба ци ти и са му  иде ју 
јав ног ума. Ова иде ја, да кле, при па да ши рем кон цеп ту де ли бе ра-
тив не де мо кра ти је, од но сно пред ста вља је дан од ње на три основ на 
еле мен та. Пре о ста ла два, пре ма Рол су, је су устав не де мо крат ске 
ин сти ту ци је, као и зна ње и же ља гра ђа на да сле де иде ал јав ног 
ума, од но сно њи хо ва мо ти ви са ност да по шту ју овај иде ал. 

Су шти ну де ли бе ра тив не де мо кра ти је чи ни са ма иде ја де ли-
бе ра ци је, ко ја пред ста вља та кав на чин, од но сно про цес до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка, у ко ме гра ђа ни во де по ли тич ке рас пра ве раз-

3) Ibi dem, str. 667.

4)  Ibi dem, str. 667.

5) Ролс, Џон, Правонарода са ,,Још јед ном о иде ји јав ног ума”, Аle xan dria Press, Но ва срп-
ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2003, стр. 169.
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ме њу ју ћи ар гу мен те и раз ма тра ју ћи раз ло ге из не те у ве зи са по-
ли тич ким пи та њи ма. Ова кав при ступ, за раз ли ку од агре га тив ног, 
под ра зу ме ва да ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је ни су на про сто да те и 
не про мен љи ве, не го да се ми шље ња гра ђа на мо гу ме ња ти под ути-
ца јем раз ло га и ар гу ме на та у то ку рас пра ве са дру гим гра ђа ни ма. 
Да кле, по ли тич ки ста во ви гра ђа на ,,ни су са мо не про мен љив ис ход 
њи хо вих по сто је ћих при ват них или не по ли тич ких ин те ре са.”6), 
не го пред ста вља ју и де ли бе ра ци јом ,,про чи шће не” пре фе рен ци је. 
Ово нам по ка зу је да де ли бе ра тив ни при ступ по ла зи од ши рег кон-
цеп та ра ци о нал но сти у од но су на те о ри ју дру штве ног из бо ра, ко ја 
под ра зу ме ва да су ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је фик сне и да се не 
мо гу ме ња ти. Кон цепт де ли бе ра тив не де мо кра ти је на стао је упра во 
као од го вор на те шко ће са ко ји ма се су о ча ва агре га тив ни кон цепт  
де мо кра ти је. По ка зу је се да се де ли бе ра ци јом до ла зи до при бли-
жно јед но вр шних пре фе рен ци ја, што до во ди до ве ће хо мо ге но сти 
гру пе, а са мим тим се лак ше до ла зи и до дру штве ног из бо ра. 

Пред мет јав ног ума пред ста вља ју фун да мен тал на по ли тич ка 
пи та ња, од но сно основ на струк ту ра дру штва ко ју чи не по ли тич ке, 
еко ном ске и со ци јал не ин сти ту ци је. Ка ко на по ми ње Ролс, јав ни ум 
је ја ван на три на чи на, и мо гло би се ре ћи да ова три аспек та чи-
не ње го ву су шти ну. Нај пре, то је ум јав но сти, тј. ум сло бод них и 
јед на ких гра ђа на; ње гов пред мет пред ста вља јав но до бро, од но сно 
устав ни еле мен ти и фун да мен тал на по ли тич ка прав да. На по кон, 
при ро да и са др жај јав ног ума су јав ни, од но сно су шти на јав ног 
ума упра во и је сте јав но ра су ђи ва ње и јав но оправ да ње ра зло жних 
кон цеп ци ја по ли тич ке прав де.7)

Са др жај јав ног ума пред ста вља ју ра зло жне по ли тич ке кон-
цеп ци је прав де. Да кле, јав ни ум, тј. сло бод на и јав на упо тре ба 
мо рал них и ин те лек ту ал них спо соб но сти гра ђа на, во ди, од но сно 
тре ба да во ди, до кон сен зу са о осно ва ма по ли тич ког по рет ка; та-
кав кон сен зус био би у ста њу да раз ре ши основ не су ко бе у дру-
шту. Пре кла па ју ћи кон сен зус, од но сно оно око че га би сви гра ђа-
ни (за пад них де мо крат ских дру шта ва) мо гли да се сло же, сма тра 
Ролс, је сте ли бе рал на по ли тич ка кон цеп ци ја прав де, ко ја у ства ри 
пред ста вља ње гов про је кат по ли тич ког ли бе ра ли зма (овај тер мин 
пред ста вља је дан од нај ва жни јих пој мо ва Рол со ве по ли тич ке фи-
ло зо фи је). 

За раз ли ку од Теоријеправде, у ко јој ну ди мо рал ну осно ву 
за де мо крат ско дру штво, од но сно, ка ко он сам ка же, кон цеп ци ју 

6) Ibi dem, str. 178.

7) Ibi dem, str. 171.
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прав де као не при стра сно сти ко ја пред ста вља све о бу хват ну ли бе-
рал ну док три ну8), у ПолитичкомлиберализмуРолс ну ди по ли тич ку 
кон цеп ци ју прав де. Кључ на раз ли ка је у то ме што та ква кон цеп ци-
ја прав де ни је за сно ва на на све о бу хват ној док три ни, и упра во то 
обез бе ђу је мо гућ ност по сти за ња кон сен зу са ме ђу гра ђа ни ма ко ји 
де ле раз ли чи те, чак ме ђу соб но не по мир љи ве, све о бу хват не док-
три не. 

Ли бе рал на по ли тич ка кон цеп ци ја прав де, са мим тим што ни-
је за сно ва на на  не кој све о бу хват ној док три ни, омо гу ћа ва ста бил-
ност и дру штве ну ко о пе ра ци ју, ти ме што не за ди ре у све о бу хват не 
док три не по је ди на ца. Јав ни ум је у том сми слу ком па ти би лан са 
мно гим об ли ци ма не јав ног ума. По је дин ци та ко мо гу да исто вре-
ме но афир ми шу и сво ју  све о бу хват ну док три ну, и по ли тич ку кон-
цеп ци ју прав де, ко ју сви при хва та ју. То по ка зу је да јав ни ум, ка да 
је реч о не по ли тич ким вред но сти ма, не во ди до оп ште са гла сно сти, 
ни ти тре ба да во ди. Са ма чи ње ни ца по сто ја ња раз ли чи тих све о-
бу хват них док три на је сте по сле ди ца те ре та ра су ђи ва ња, од но сно 
сло бо де ми сли и са ве сти.

За раз ли ку од Политичкоглиберализма,у сво јој  прет ход ној 
књи зи Теоријаправде, Ролс прет по ста вља да сви чла но ви дру штва 
тре ба да афир ми шу исту док три ну. Та ква вр ста дру штва, ме ђу тим, 
про тив ре чи чи ње ни ци ра зло жног плу ра ли зма, па Ролс на по ми ње 
ка ко је оно не мо гу ће. Ово нам по ка зу је да у Политичкомлибера
лизмуРолс не ма на ме ру, ни ти ам би ци ју да ство ри све о бу хват ну 
док три ну, не го сво ју кон цеп ци ју огра ни ча ва на сфе ру по ли тич ког 
(јав ну сфе ру). У том сми слу, по је дин ци пред ста вља ју ујед но гра-
ђа не и чла но ве од ре ђе них удру же ња, па су на тај на чин при ват на и 
јав на сфе ра одво је не.

Прин ци пи прав де при ме њу ју се ди рект но на основ ну струк-
ту ру дру штва, а ин ди рект но на удру же ња, па је та ко обез бе ђен сло-
бо дан и не спу тан уну тра шњи жи вот чла но ва раз ли чи тих удру же-
ња, али су ујед но за шти ће на и њи хо ва гра ђан ска пра ва (основ на 
пра ва и сло бо де). Да кле, по је дин ци су сло бод ни да би ра ју удру-
же ње ко јем же ле да при сту пе, под усло вом да је њи хо во члан ство 
до бро вољ но, и да, уко ли ко же ле, мо гу да га на пу сте. Ролс на овај 
на чи из ра жа ва свој став: ,,Као гра ђа ни, има мо раз ло га да на мет не-
мо огра ни че ња ко ја по ли тич ки прин ци пи прав де утвр ђу ју за удру-
же ња; док као чла но ви удру же ња има мо раз ло га да ли ми ти ра мо 
та  огра ни че ња, ка ко би оста ви ла про стор за сло бо дан и бу јан уну-

8) Ibi dem, str. 227.
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тра шњи жи вот ко ји та квом удру же њу од го ва ра. Ов де опет ви ди мо 
по тре бу за по де лом ра да из ме ђу ра зних вр ста прин ци па.”9)

Глав но пи та ње ко је Ролс по ку ша ва да ре ши, а ко је по ње му 
пред ста вља кључ ни про блем по ли тич ког ли бе ра ли зма, је сте: ка ко 
је мо гу ће ста бил но и пра вед но дру штво сло бод них и јед на ких гра-
ђа на, у ко ме по сто ји док три нар ни су коб без из гле да да бу де ре шен, 
од но сно без из гле да да ијед на од све о бу хват них док три на про спе-
ри ра, тј. бу де на мет ну та сред стви ма по ли тич ког на си ља? Уло га јав-
ног ума упра во је сте да обез бе ди ста бил ност из пра вих раз ло га, а 
не са мо као modusvivendi (од но сно, као ста ње ко је би по тра ја ло 
док не ка док три на, осва ја њем вла сти, не би би ла на мет ну та свим 
гра ђа ни ма).Не по сто ји дру ги пут за не при стра сно оси гу ра ње сло-
бо де, ко ја је кон зи стент на са јед на ким  сло бо да ма дру гих,на по ми-
ње Ролс.10)

Тај пут се са сто ји у то ме да се те жи пре кла па ју ћем кон сен-
зу су око по ли тич ких вред но сти, а не и око све о бу хват них- њи ма 
се мо же без бед но пре пу сти ти да об ли ку ју ми сао и де ло ва ње љу ди  
у при ват ној сфе ри. По ли тич ке вред но сти, ко је сви гра ђа ни тре ба 
да при хва те, и ко је ре гу ли шу основ ни оквир дру штва, је су гра ђан-
ске сло бо де (јед на ка пра ва и сло бо де), вла да ви на пра ва и пра во 
на уче шће у по ли тич ком жи во ту. Ова кав по ли тич ки по ре дак је сте 
ли бе рал но-де мо крат ски, а јед на од ње го вих кључ них ка рак те ри-
сти ка је сте не у трал ност др жа ве спрам по гле да на свет. Ли бе рал-
на др жа ва не на ме ће гра ђа ни ма ни ка кав по глед на свет, ни ка кву 
ви зи ју до бра: она је не у трал на спрам све о бу хват них ре ли ги о зних, 
мо рал них и иде о ло шких док три на сво јих гра ђа на. Са ус по ста вља-
њем ли бе рал не де мо кра ти је та ко до ла зи до одва ја ња ре ли ги је од 
др жа ве, што ли бе рал ну др жа ву чи ни ла ич ком, на су прот кон фе си-
о нал ној др жа ви.

Про блем по ли тич ког ли бе ра ли зма је сте про блем по ли тич-
ке прав де, а не нај ви шег до бра, и у том сми слу он не пред ста вља 
све о бу хват ну док три ну. По ли тич ки ли бе ра ли зам се, да кле, не ба ви 
ти ме ко ји су мо рал ни су до ви исти ни ти; као што ни за ли бе рал ну 
по ли тич ку кон цеп ци ју прав де не прет по ста вља да је исти ни та, не-
го по ли тич ки ра зло жна. Ролс не ма ам би ци ју да по ли тич ку кон цеп-
ци ју уте ме љи на исти ни. ,,Али са мо на овај на чин и при хва та њем 
чи ње ни це да по ли ти ка у де мо крат ском дру штву ни ка да не мо же да 
се ру ко во ди оним што ми са гле да ва мо као це лу исти ну, мо же мо да 
оства ри мо иде ал из ра жен у прин ци пу ле ги тим но сти: да жи ви мо 

9) Ibi dem, str. 203.

10) Ibi dem, str. 193.
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по ли тич ки с дру ги ма у све тлу раз ло га за ко је се ра зло жно мо же 
оче ки ва ти да ће их дру ги при хва ти ти.”11)

По јам по ли тич ки  ра зло жног пред ста вља је дан од нај ва жни-
јих пој мо ва Рол со ве по ли тич ке фи ло зо фи је. Све о бу хват не док-
три не мо гу би ти ра зло жне и не раз ло жне: ра зло жне су оне ко је не 
од ба цу ју те ме ље ли бе рал но-де мо крат ског по рет ка. Не раз ло жне 
док три не та ко пред ста вља ју прет њу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, 
а као при мер не раз ло жних, не ли бе рал них по ли тич ких кон цеп ци-
ја мо же мо на ве сти уре ђе ња по пут ауто кра ти је, дик та ту ре, бо жан-
ског пра ва мо нар ха, ари сто кра ти је, кор по ра тив не оли гар хи је, итд. 
У том сми слу ин хе рент на ка рак те ри сти ка де мо крат ских дру шта ва 
је сте упра во ра зло жни плу ра ли зам: плу ра ли зам су прот ста вље них 
ра зло жних ре ли гиј ских, фи ло зоф ских и мо рал них док три на. Де-
мо крат ска по ли тич ка кул ту ра, да кле, мо ра би ти обе ле же на плу ра-
ли змом; он пред ста вља не из бе жан ис ход де ло ва ња сло бод них ин-
сти ту ци ја.

Ра зло жност та ко пред ста вља глав ну вр ли ну гра ђа на и док-
три на: гра ђа ни су ра зло жни уко ли ко при хва та ју усло ве уза јам-
но сти, од но сно си ме трич но сти и не при стра сно сти. Кон цеп ци је 
по ли тич ке прав де су ра зло жне уко ли ко за до во ља ва ју кри те ри јум 
ре ци про ци те та. Ра зло жност под ра зу ме ва са гле да ва ње дру гих гра-
ђа на као сло бод них и јед на ких, као и спрем ност на то да се дру ги ма 
по ну де не при стра сни усло ви са рад ње. Ово под ра зу ме ва спрем ност 
гра ђа на да, у по ли тич кој ди ску си ји, јед ни дру ги ма по ну де раз ло ге 
и оправ да ње (у при лог ми шље ња ко је за сту па ју) ко је и дру ги мо гу 
да при хва те, под усло вом да ни су из ма ни пу ли са ни, под при ти ском 
или пот чи ње ни. 

Ов де је бит но на по ме ну ти Рол со ву ди стинк ци ју из ме ђу пој-
мо ва рационалности разложност.Ка ко он сам на по ми ње, разло
жноје јав но на на чин на ко ји рационално ни је: ,,Уз по моћ ра зло-
жног ми се укљу чу је мо као јед на ки у јав ни свет дру гих и по ста је мо 
спрем ни да, у за ви сно сти од слу ча ја, пред ло жи мо или при хва ти мо 
не при стра сне усло ве са рад ње са њи ма.’’12) Ми смо спрем ни да се 
при др жа ва мо ових пра ви ла, под усло вом да смо уве ре ни да су и 
дру ги спрем ни на то. По је дин ци су рационални,у сми слу да има ју 
соп стве не ци ље ве ко је же ле да оства ре кроз  не при стра сну са рад-
њу, а разложниуко ли ко су спрем ни да по ну де и при хва те та кве 
усло ве са рад ње, та ко да сва ко има ко ри сти од ње.

11) Ролс, Џон, Политичкилиберализам, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 284.

12) Ibi dem, str. 87.
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Ра зло жне лич но сти, да кле, не по кре ће оп ште до бро као та-
кво, па се ра зло жно дру штво не мо же ока рак те ри са ти ни као ал тру-
и стич ко (у ко јем би се во ди ло ра чу на са мо о ин те ре си ма дру гих), 
ни ти као се бич но (где би се во ди ло ра чу на са мо о соп стве ним ин те-
ре си ма). Ра зло жно дру штво, ка ко на по ми ње Ролс, ни је ни дру штво 
све та ца, ни дру штво се бич них.13) На осно ву ових ста во ва мо же мо 
за кљу чи ти да су  рационалност и разложност ком пле мен тар не 
иде је, и да по ли тич ка кон цеп ци ја прав де не по ку ша ва да из ве де  
ра зло жност из ра ци о нал но сти. Чи ни се да Ролс у Политичкомли
берализму за у зи ма ста но ви ште по ко ме дру штво ви ше угро жа ва 
,,са бласт не спо ра зу ма, не го су коб ин те ре са”14), па та ко као глав ни 
про блем де мо крат ских дру шта ва ви ди док три нар ни кон фликт, пре 
не го су прот ста вље ност пар ти ку лар них ин те ре са ра ци о нал них по-
је ди на ца. 

МОГУЋИПРОБЛЕМИИДЕЈЕЈАВНОГУМА

Са да се по ста вља пи та ње да ли на овај на чин кон ци пи ра-
на иде ја јав ног ума под ле же не кој вр сти кри ти ке, од но сно да ли 
по сто је од ре ђе не сум ње и про бле ми у ве зи са њом. Рол со во де ло 
Политичкилиберализам и иде је из не те у ње му, сва ка ко су по кре-
ну ли мно ге плод не рас пра ве и отво ри ли мно га ре ле вант на пи та ња 
по ли тич ке те о ри је и прак се. У овом де лу ра да из ло жи ће мо не ке од  
кри ти ка упу ће них Рол со вој иде ји јав ног ума, као и мо гу ће од го во-
ре на њих.

Нај пре, ту је тзв. парадокслиберализма: ли бе ра ли зам би, на 
осно ву са мог пој ма,  тре ба ло да бу де то ле ран тан пре ма свим док-
три на ма, од но сно по гле ди ма на свет. Рол со ва ли бе рал на кон цеп-
ци ја по ли тич ке прав де, ме ђу тим, сма тра не раз ло жним и не по вољ-
ним за де мо крат ско дру штво, оне све о бу хват не док три не ко је не 
при хва та ју осно ве ли бе рал но-де мо крат ског по рет ка, од но сно оне 
ко је не при хва та ју по ли тич ке вред но сти по пут јед на ких основ них 
пра ва и сло бо да, вла да ви не пра ва и пра ва на уче шће у по ли тич ком 
жи во ту. Ка ко је, да кле, мо гу ће да ли бе ра ли зам, ко ји је сам про-
кла мо вао на че ло то ле ран ци је, бу де не то ле ран тан пре ма од ре ђе ним 
кон цеп ци ја ма и вред но сти ма? Пла у зи би лан од го вор, од но сно раз-
ре ше ње овог па ра док са ко ји се на из глед ја вља, би мо гао да се са-
сто ји у тврд њи да је ли бе ра ли зам не то ле ран тан са мо пре ма оним 

13) Ibi dem, str. 88.

14) Во лин, Шел дон, Политикаивизија,оп. цит., стр. 687.
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кон цеп ци ја ма ко је су и са ме не то ле рант не: ко је ус кра ћу ју основ на 
пра ва и сло бо де, и ти ме на ру ша ва ју кри те ри јум ре ци про ци те та.

Мо же се учи ни ти да је стро гом по де лом на при ват ну (не јав-
ну) и јав ну сфе ру на ру шен мо рал ни ин те гри тет лич но сти, и да су 
та ко гра ђа ни при мо ра ни на дво стру ки мо рал (при го вор о тзв. ши-
зо фре ној струк ту ри лич но сти гра ђа ни на15)). По је дин ци сле де раз-
ли чит скуп пра ви ла у раз ли чи тим сфе ра ма жи во та16) (нај по зна ти ји 
слу ча је ви ду бо ких мо рал них не сла га ња је су те ме по пут абор ту са, 
за шти те жи во ти ња, вер ске прак се у шко ла ма…). Ме ђу тим, на ме-
ће се пи та ње о то ме шта би пред ста вља ло ал тер на ти ву ова квом 
при сту пу, уко ли ко не же ли мо да док три нар ни кон флик ти по ста ну 
по ли тич ки кон флик ти. Чи ни се, ипак, да Рол со ва  по ли тич ка кон-
цеп ци ја прав де омо гу ћа ва ста бил ност прин ци па прав де, и са мим 
тим спре ча ва да се док три нар ни кон флик ти пре не су у по ље по ли-
тич ког.

Још јед на од при мед би ко ју не ки упу ћу ју Рол су је сте од ри-
ца ње од мо рал не ауто но ми је, и огра ни ча ва ње на по ли тич ку ауто-
но ми ју.17) Ролс за и ста до пу шта од ре ђе не не ли бе рал не не јав не (не-
по ли тич ке) прак се: по не ка кон цеп ци ја до бра мо же да про тив ре чи 
на че лу мо рал не ауто но ми је. У том слу ча ју, то би би ло до бро вољ но 
од ри ца ње од мо рал не ауто но ми је, у име не ких дру гих вред но сти...
Ролс до пу шта не го ва ње ова кве кон цеп ци је уну тар не јав не, при ват-
не и асо ци ја тив не сфе ре, уко ли ко се на пла ну по ли тич ког по стиг не 
кон сен зус око по што ва ња по ли тич ке ауто но ми је. Рол со ва по ли тич-
ка кон цеп ци ја прав де у окви ру ли бе рал но-де мо крат ског по рет ка не 
при мо ра ва гра ђа не да при хва те мо рал ну ауто но ми ју, као ни да од-
ба це не ли бе рал не вред но сти, уко ли ко се ра ди о при ват ној сфе ри. 
Ко ли ко год би ла не спор на ин трин сич на вред ност мо рал не ауто но-
ми је, Рол сов при ступ де лу је пла у зи бил но: фа во ри зо ва ње би ло ко је 
етич ке кон цеп ци је не мо же би ти оправ да но јав ним умом. Да би 
оправ да ње би ло мо гу ће, мо ра мо по ћи од прет по став ки и вред но-
сти ко је сви при хва та ју; та кве  прет по став ке нам не мо же омо гу ћи-
ти ни јед на све о бу хват на док три на, па ни ли бе рал на. 

Јед на од кри ти ка упу ће них иде ји јав ног ума, ко ју и сам Ролс 
раз ма тра, је сте мо гућ ност да јав ни ум, од но сно на чин до но ше ња 
од лу ка ко ји ова иде ја прет по ста вља, до ве де до не ре ше них ис хо да. 
Ка ко сам Ролс при ме ћу је: ,,Јав ни ум че сто до пу шта ви ше од јед-

15) Ibi dem, str. 218.

16) За ни мљи во је по ме ну ти слич но ре ше ње Ма ки ја ве ли ја: при ват ни и јав ни мо рал (вла да о-
ца) се раз ли ку ју. 

17) Ви де ти: Па ви ће вић, Ђор ђе, ,,Јав ни ум  као по ли тич ки иде ал: схва та ње Џо на Рол са”, 
Филозофијаидруштво 2/2007, стр. 220. 
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ног ра зло жног од го во ра на сва ко кон крет но пи та ње.”18) Да кле, мо-
гу ће је да гра ђа ни у по ли тич ком про це су не по стиг ну са гла сност 
око не ког пи та ња, иако де ле исту по ли тич ку кон цеп ци ју прав де. 
Ово де лу је као ре ал на те шко ћа: ко ју про це ду ру из бо ра при ме ни ти 
уко ли ко де ли бе ра ци јом не мо же да се по стиг не кон сен зус? Ролс, 
а чи ни се да има осно ва да се сло жи мо са њим, на ову објек тив ну 
те шко ћу од го ва ра та ко што пред ла же гла са ње: ис ход гла са ња оба-
ве зу је гра ђа не на осно ву ве ћин ског прин ци па и тре ба га сма тра ти 
ле ги тим ним. Да кле, за кљу чу је Ролс, по не кад је нео п ход но при бе ћи 
гла са њу, чак и ка да се ра ди о  фун да мен тал ним по ли тич ким пи та-
њи ма: ,,А ако се о тим пи та њи ма рас пра вља по зи ва њем на по ли-
тич ке вред но сти и гра ђа ни гла са ју за оно што искре но ми сле, он да 
је иде ал очу ван.”19) Ов де се мо же мо сло жи ти са Естлун дом (Da vid 
Estlund), ко ји го во ри о то ме да по сто ји ви ше ти по ва, од но сно гру па 
про бле ма, и да у за ви сно сти од то га о ком про бле му је реч, би ра мо 
и на чин до но ше ња од лу ка; од лу ке та ко не кад пре пу шта мо струч-
ња ци ма, по не кад при бе га ва мо ве ћин ском прин ци пу…20)

***

На осно ву до са да шњих раз ма тра ња мо же мо за кљу чи ти да 
јав ни ум охра бру је мо рал ни плу ра ли зам, на су прот мо рал ном мо-
ни зму, од но сно ин си сти ра њу на по сто ја њу јед не објективнеисти-
не и на ме та ња јед ног ци ља и спе ци фич не вред но сти.  Чи ни се да 
упра во плу ра ли зам пред ста вља не го ва ње јав ног ума и де мо крат ске 
по ли тич ке кул ту ре. Ова кав став по твр ђу је и Иса и ја Бер лин (Isa i-
ah Ber lin) сле де ћим ре чи ма: ,,Схва ти ти ре ла тив ну вред ност соп-
стве них убе ђе ња, а ипак их се не по ко ле бљи во др жа ти – по то ме се 
про све ћен чо век раз ли ку је од вар ва ри на. Да тра жи мо ви ше од то га 
на ла же нам мо жда ду бо ка и не из ле чи ва ме та фи зич ка по тре ба; ме-
ђу тим, при ста ја ње да та по тре ба упра вља на шим по ступ ци ма знак 
је јед на ко ду бо ке, али опа сни је, мо рал не и по ли тич ке не зре ло сти.” 

21)

Ка ко, да кле, да обез бе ди мо ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих по-
гле да на свет уну тар исте по ли тич ке за јед ни це? Та ко што ће свим 

18) Ролс, Џон, Политичкилиберализам, op. cit., str. 281.

19) Ibi dem, str. 282.

20) Estlund, Da vid, ,,Beyond fa ir ness and de li be ra tion: The epi ste mic di men sion of de moc ra tic 
aut ho rity”, Delberativedemocarcy:essaysonreasonandpolitics,Mas sac hu setts, Lon don, 
1997.

21) Бер лин, Иса и ја, Четириогледаослободи,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр. 259.
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љу ди ма би ти при зна та сло бо да ми сли и са ве сти, од но сно основ-
на пра ва и сло бо де, ко ји мо ра ју би ти чвр сто уте ме ље ни и јав но 
при зна ти. Људ ска пра ва та ко пред ста вља ју од го вор на иза зо ве дру-
штве не мо дер не.22) При зна ва ње ових пра ва је у ства ри то ле ран ци ја, 
ко ја не пред ста вља ре ла ти ви зам, не го при зна ва ње пра ва на уве ре-
ња раз ли чи та од соп стве них. На че ло то ле ран ци је је те мељ но ли-
бе рал но на че ло; пр во бит но се од но си ло на тр пе љи вост у вер ској 
сфе ри, јер је на ста ло као ре ак ци ја на су ро ве вер ске ра то ве. Ли бе-
рал ном на че лу то ле ран ци је су прот ста вља се сва ки об лик дог ма-
ти зма, фа на ти зма и ис кљу чи во сти: ако у да на шњем све ту по сто ји 
прет ња ми ру, она, из ме ђу оста лог, по ти че и од фа на ти зма, од но сно 
сле пог ве ро ва ња у соп стве ну исти ну и спрем ност да се она на мет-
не сред стви ма по ли тич ког на си ља.

Рол со ва за слу га је у то ме што је још је дан пут под ву као ва-
жност сла бље ња по ли тич ког ути ца ја све о бу хват них док три на, од-
но сно ис та као мо гу ће ра зор не по сле ди це по ли тич ке упо тре ба пој-
ма исти не. Не мо же мо да се не сло жи мо са ње го вим зах те вом ко ји 
гла си: ,,Страст да се ап со лут на исти на оли чи у по ли ти ци ни је у 
скла ду са иде јом јав ног ума де мо крат ског гра ђан ства.”23) За то он у 
јав ној, по ли тич кој сфе ри пред ла же упо тре бу пој ма политичкира
зложногуме сто пој ма истине. Ду бо ки док три нар ни кон флик ти су 
још од по ја ве хри шћан ства по ста ли ва жни: про све ти тељ ско обе-
ћа ње де ће на пре дак зна ња во ди ти раз ре ше њу док три нар них  кон-
фли ка та ни је се ис пу ни ло.

За то је од кључ ног зна ча ја још јед ном, за јед но са Рол сом, 
ис та ћи ва жност де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и уло ге ра зло жног 
гра ђа ни на, као и упо зо ри ти на опа сност за де мо кра ти ју  ко ја по-
ти че од док три нар них кон фли ка та у дру штву. Ко ег зи стен ци ја раз-
ли чи тих по гле да на свет у окви ру јед не по ли тич ке за јед ни це ни је 
ни шта ма ње ур ген тан про блем да нас, не го на по чет ку мо дер них 
вре ме на. Мно ги од лу чу ју ћи по ли тич ки до га ђа ји у 20. ве ку, по пут 
ја ча ња на ци о на ли зма и фун да мен та ли зма, ,,за тим ин тен зи ви ра ње 
уло ге ет нич ке и вер ске ис кљу чи во сти у во ђе њу ра то ва и фор ми ра-
њу др жа ва- пот пу но су су прот ни оче ки ва њи ма свих по ли тич ких 
фи ло зо фи ја за сно ва них на Про све ће но сти.”24) У ова квим окол но-
сти ма, упо зо ра ва Ролс, пре о ста је нам да би ра мо из ме ђу су ко ба до 
смр ти, или јед на ко сти сло бо де ми сли и сло бо де са ве сти.

22) Јир ген Ха бер мас, Постнационалнаконстелација,От кро ве ње, Бе о град, 2002, стр. 137.

23) Ролс, Џон, Правонарода са ,,Још јед ном о иде ји јав ног ума”, оp. cit., стр. 171.

24) Греј, Џон, Либерализам,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 120.
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RAWLS’SIDEAOFPUBLICREASON

Resume
In this pa per the aut hor is de a ling with the com ple xity of re la-

tion bet we en de moc racy and va lue plu ra lism. If we start from the fact 
of the exi sten ce of dif fe rent, even ir re con ci la ble, mo ral and re li gi o us 
be li efs wit hin con tem po rary po li ti cal com mu ni ti es, the qu e sti on of cru-
cial im por tan ceari ses: how to cre a te a ,,pu blic” and loyal ci ti zen in a 
so ci ety of de ep doc tri nal di vi si ons? Af tert wards it will be di scus se sed 
pla u si bi lity of John Rawls’s so lu tion to this re le vant pro blem: his ide-
as of po li ti cal li be ra lism and over lap ping con sen sus, as well as no ti-
ons of re a so na ble ness and ra ti o na lity. Li be ra lism will be exa mi ned as 
a com pre hen si ve doc tri ne, as well as a po li ti cal con cep tion. Relying on 
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pre vi o us re se arch, the aut hor will analyze sig ni fi can ce of de moc ra tic 
po li ti cal cul tu re and li be ral po li ti cal con cep tion for the su sta i na bi lity of 
de moc racy and va lue plu ra lism. 
Key words: po li ti cal li be ra lism, pu blic re a son, de moc racy, po li ti cal cul tu re, 

va lue plu ra lism.

* Овај рад је примљен 10. априла 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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СХВАТАЊЕСПОЉНЕСЛОБОДЕ
УДЕЛУВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА*

Сажетак
У ра ду ана ли зи ра мо схва та ње спољ не сло бо де у де лу Вла-

ди ми ра Јо ва но ви ћа. Јо ва но ви ће во раз у ме ва ње уну тра шње сло бо де 
као пра ва на еко ном ски, по ли тич ки и дру штве ни раз вој, би ва до-
пу ње но те жњом за пот пу ним осло бо ђе њем срп ског, али и дру гих 
сло вен ских на ро да. Спољ на сло бо да под ра зу ме ва ши ре ње про сто-
ра сло бо де на још нео сло бо ђе не те ри то ри је соп стве ног ет нич ког 
про сто ра, али и осло бо ђе ње дру гих на ро да. Па три о ти зам се ов де 
ја вља као до да так и до пу на ли бе ра ли зму, од но сно као сред ство за 
рас про сти ра ње ли бе рал них иде ја. Јо ва но вић се као па три о та за ла-
гао за осло бо ђе ње срп ског на ро да од аустриј ске и тур ске вла сти, 
али је као ли бе рал про мо ви сао то ле ран ци ју и са рад њу из ме ђу раз-
ли чи тих ет нич ких и вер ских гру па. Оства ре ње сло бо де соп стве ног 
на ро да је са мо пут до оп ште сло бо де. 
Кључ не ре чи: сло бо да, спољ на сло бо да, па три о ти зам, ли бе ра ли зам, па-

три от ски ли бе ра ли зам, срп ски ли бе ра ли зам, Вла ди мир 
Јо ва но вић.

У свом прет ход ном ис тра жи ва њу ис та кли смо ли бе рал на 
опре де ље ња Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али и ње го во прак тич но за-
ла га ње за спро во ђе ње сло бо дар ских на че ла у свим обла сти ма чо-
ве ко вог жи во та и свим људ ским при ват ним и јав ним од но си ма, од 
по ро ди це, оп шти не, др жа ве до ме ђу на род них од но са.1) Ме ђу тим, 
Јо ва но вић у сво јим де ли ма не са мо да ис ти че те ме ље не прин ци пе 

* Аутор је као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је рас по ре ђен 
на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру ко га је и на стао овај рад.

1)  Ви де ти: Пре драг Р. Тер зић, “Схва та ње уну тра шње сло бо де у де лу Вла ди ми ра Јо ва но-
ви ћа”, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2012.
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на осно ву ко јих тре ба за шти ти основ на пра ва и сло бо де по је ди на-
ца у окви ру др жав ног уре ђе ња, већ се за ла же и за ши ре ње про сто-
ра сло бо де на оне на ро де ко ји се на ла зе под ту ђин ском вла шћу.

Та кво схва та ње је у скла ду са раз ми шља њи ма бо ра ца за 
осло бо ђе ње у дру гим европ ским др жа ва ма тог до ба, ме ђу ко ји ма 
су пред ња чи ли Ма ци ни, Га ри бал ди и др. Сви ма њи ма би ло је за-
јед нич ко да су се за ла га ли за сло бо ду, али не тре ба скрај ну ти чи ње-
ни цу да су у ви ше на ци о нал ним др жа ва ма мно ги од њих же ле ли да 
из во је ва ју та кву сло бо ду ко ја би се од но си ла ис кљу чи во на њи хов, 
а не и на дру ге на ро де у тим зе мља ма. Сло бо да би та ко оста ла на-
род ни по кре тач са мо у пе ри о ду бор бе за на ста нак но ве др жа ве, а 
по том би усту пи ла ме сто ис тој оној не сло бо ди прет ход ни ка.

Вла ди ми ро ва пред ност у од но су на дру ге на ше ли бе ра ле тог 
до ба је не са мо у то ме што је жи вео ду го (1833-1922), већ и што је 
то ком жи во та био све док сло бо дар ских те жњи свог на ро да ко је су 
за по сле ди цу има ле ве ли ко ши ре ње те ри то ри је срп ске др жа ве, али, 
по ред то га, и зна чај не про ме не ње ног ме ђу на род ног ста ту са - од 
ауто ном не кне же ви не, до не за ви сне др жа ве, ко ја по том ме ња др-
жав но уре ђе ње и по ста је кра ље ви на да би на кра ју ушла у са став 
но во фор ми ра не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

ШТАЈЕСПОЉНАСЛОБОДА?

Вла ди мир Јо ва но вић ни је схва та ње сло бо де са ко јим се су о-
чио то ком сту ди ра ња и жи во та на За па ду до слов но пре нео у сво ју 
те о ри ју, ни ти ју је, на дру гој стра ни, сма трао ну жним иде а лом свог 
прак тич ног пре ну ћа. За пра во, он је та кво ли бе рал но ви ђе ње сло-
бо де пре и на чио при ла го див ши га усло ви ма у срп ском дру штву и 
др жа ви у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Циљ на Јо ва но ви ћев на чин 
схва ће не сло бо де ни је био са мо еко ном ски, по ли тич ки и кул тур-
ни пре о бра жај још увек са мо ауто ном не кне же ви не Ср би је, већ и 
ши ре ње та кве уну тра шње гра ђан ске сло бо де на још нео сло бо ђе не 
кра је ве на се ље не срп ским, од но сно дру гим сло вен ским ста нов ни-
штвом.2)

2) Без об зи ра на иде о ло шка ра зи ла же ња код свих стра на ка ко је се у он да шњој Ср би ји 
фор ми ра ју ја вља се осе ћај по тре бе за на ци о нал ним осло бо ђе њем. Са ша Јо ван че вић о 
то ме пи ше: “По ред раз во ја кла сич ног кон зер ва ти ви зма и ли бе ра ли зма, со ци ја ли зма и 
на род њач ког ра ди ка ли зма, у Ср би ји се упо ре до са идеј ном ди фе рен ци ја ци јом ових иде-
о ло ги ја сна жно, као са став ни део сва ке од ње, раз ви ја ро до љу би ви на ци о на ли зам. Реч 
је о не по де ље ном је дин ству уз ра ста ју ће са мо све сти чи та вог срп ског на ро да о по тре би 
на ци о нал ног осло бо ђе ња. У том сми слу ни је би ло пре те ра них раз ли ка ма о ко јем од по-
ме ну тих иде о ло шких пра ва ца да се ра ди ло.” Са ша Јо ван че вић, “Мо дер ни за ци ја срп ског 
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Од ре ди ти та кво раз у ме ва ње сло бо де ис кљу чи во као ли бе-
рал но зна чи ло би при ка за ти са мо је дан део, је дан сег мент ко ји тек 
укљу чив ши у се бе па три от ску но ту до би ја це ло вит из глед. Пот-
пу на спољ на сло бо да је за сно ва на на свим оним иде ја ма ко је ка-
рак те ри шу схва та ње уну тра шње сло бо де код Вла ди ми ра Јо ва но-
ви ћа али је, по ред то га, и про ши ре на на но ве ге о граф ске про сто ре. 
У би ти она пот пу но од го ва ра сло бо ди уну тар др жав них гра ни ца. 
До да ва њем па три от ског еле мен та Јо ва но вић ни на је дан на чин не 
пре ста је би ти ли бе рал, али нас тер ми но ло шка пре ци зност при ну-
ђа ва да, ко ри сте ћи баш ње го во од ре ђе ње соп стве ног уче ња, та кав 
вид ли бе ра ли зма на зо ве мо па три от ским. Ко ли ко је сам Вла ди мир 
се бе од ре ђи вао као ли бе рал ног па три о ту мо же мо схва ти ти чи та ју-
ћи ње го ве ауто би граф ске бе ле шке, где он на ма лом про сто ру из раз 
ли бе рал ни па три о ти упо тре бља ва чак пет пу та.3)

Вла ди мир Јо ва но вић се за ла же за зна ча јан сте пен еко ном ске, 
по ли тич ке и уоп ште дру штве не сло бо де, а Јо ва но ви ће во ли бе рал но 
опре де ље ње, као и ли бе ра ли зам це ле гру пе тзв. ли бе ра ла од 1858. 
го ди не (све то ан дреј ски ли бе ра ли), про из и ла зи ло је из па три от ске 
но те. “Ли бе рал на стран ка из ни кла је из ро ман тич ног на ци о нал ног 
вре ња пе де се тих го ди на де вет на е стог ве ка и ви де ла уну тра шњи 
дру штве ни на пре дак у на ци о нал ном осло бо ђе њу.”4) Овај став Ми-
ла на Ст. Про ти ћа де ли и Сло бо дан Јо ва но вић ис ти чу ћи: “Ли бе ра ли 
од 1858 би ли су исто то ли ко на ци о на ли сти ко ли ко ли бе ра ли; њи-
хов ли бе ра ли зам упра во про ис ти че из њи хо вог на ци о на ли зма.”5)

Па три о ти зам и ли бе ра ли зам у то вре ме ни су пред ста вља ли 
два пој ма чи ји би спој у окви ру јед не те о риј ске кон цеп ци је или 
прак тич ног по ду хва та пред ста вљао не ло гич ност или ства рао пој-
мов ну на пе тост. Јо ва но ви ћев ли бе ра ли зам је ва пај за све ко ли ком 
сло бо дом, а не не ка ква еко ном ска те о ри ја ко ја да је при мат сло бо ди 
по је дин ца над јед на ко шћу. За то се па три о ти зам ов де не ја вља као 
про тив те жа ли бе ра ли зму, већ као ње го ва пот по ра и до пу на, од но-
сно као ин стру мен та риј за рас про сти ра ње ли бе рал них иде ја. На 
том тра гу је и Мир ко Зу ро вац ка да ка же: “Из ме ђу ових ре чи не 
по сто ји искон ска мр жња и не сла га ње, већ ду бо ка ве за и уза јам но 

дру штва у XIX ве ку”, По ли тич ка ре ви ја,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
01/2010, стр. 431.

3) Ауто би о граф ске бе ле шке Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Штам па ри ја Драг. Гре го ри ћа, Бе о-
град, 1936. 

4) Ми лан Ст. Про тић, Ра ди ка ли у Ср би ји: иде је и по крет: 1881-1903, АИЗ До си је, СА НУ, 
Бе о град, 1990, стр. 85.

5) Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, дру го до пу ње но из да ње, Из да-
вач ка књи жар ни ца На пре дак, Бе о град, 1925, стр. 211.
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до пу ња ва ње, јер обе по чи ва ју на ис тој прет по став ци: та прет по-
ства ка је сло бо да.”6)

У окол но сти ма ка да је нај ве ћи део европ ских на ро да био под 
ту ђин ском вла шћу, на ци о нал но осло бо ђе ње је, без сум ње, пред-
ста вља ло зна чај но по ли тич ко пи та ње. Но во на ста ју ћој по ли тич кој 
кар ти Евро пе, али и сва ком од ње них на ро да, би ли су по треб ни љу-
ди сло бо дар ског ду ха.  Сво је опре де ље ње не са мо за сло бо ду не го 
за срп ску сло бо ду Јо ва но вић је при ка зао и про ме ном на зи ва свог 
ли ста ко ји је из да вао у Же не ви из Сло бо де у Срп ску сло бо ду. Ме-
ђу тим, срп ска сло бо да се не тре ба схва ти ти ис кљу чи во као на ци о-
нал ни екс клу зи ви тет Ср ба или би ло ког дру гог на ро да, а на ра чун 
дру гих, већ је то су срет уни вер за ли стич ке и на ци о нал не ком по не-
не те ко ји ства ра нов, бо љи ква ли тет од но са. Шти те ћи на ци о нал но, 
уни вер за ли стич ко се ни на је дан на чин не не ги ра. За пра во, по је-
ди нач но и по себ но се, за др жа ва ју ћи не ке сво је осо бе но сти, са мо 
укла па ју у оп ште.

ПРОСТОРСПОЉНЕСЛОБОДЕ

Три основ не ка рак те ри сти ке сва ке др жа ве су: те ри то ри ја, 
ста нов ни штво и власт. Да би се би ло ко ја др жа ва кон сти ту и са ла, 
не спор но је, мо ра да за у зме од ре ђе ну те ри то ри ју.  Европ ске на ци је 
у на ста ја њу у дру гој по ло ви ни XIX ве ка те жи ле су да ство ре на-
ци о нал не др жа ве на оној те ри то ри ји где жи ве при пад ни ци ње ног 
на ро да. Ја сно је да би иде ал на те ри то ри ја сва ке од ових др жа ва 
тре ба ло би од го ва ра ет нич ком про сто ру ко ји на се ља ва до ми на нат-
ни на род у њој, али ет нич ки хо мо ге не др жа ве је те шко фор ми ра ти 
из ви ше раз ло га. Пр во, ни је ла ко по ву ћи тач ну ге о граф ску гра ни цу 
ко ја ја сно раз два ја ет нич ки про стор јед ног на ро да од дру гих. Дру-
го, на не ким про сто ри ма по сто ји ве ли ка из ме ша ност раз ли чи тих 
ет нич ких, је зич ких и ре ли гиј ских гру па. Тре ће, мно ги по је дин ци, 
а и чи та ве ет нич ке гру пе у том пе ри о ду још увек ни су фор ми ра ли 
сво ју на ци о нал ну свест.7) 

Кне же ви на Ср би ја у то вре ме још увек ни је би ла ме ђу на род-
но при зна та др жа ва, а ни је те ри то ри јал но об у хва та ла ни ве ћин ски 

6) Мир ко Зу ро вац, “Ли бе ра ли зам и па три о ти зам (Па три от ски ли бе ра ли зам Вла ди ми ра Јо-
ва но ви ћа)”, у збор ни ку: Дру штве на и по ли тич ка ми сао и де лат ност Вла ди ми ра Јо ва-
но ви ћа: збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 22. и 23. ма ја 2008. го ди не (при ре-
ди ли: Ми ха и ло Мар ко вић, Алек сан дар Ко стић), СА НУ, Бе о град, 2011, стр. 60.

7) Та кав је слу чај са Ма ке дон ци ма, ко ји су би ли “на ци ја без на ци о нал не све сти”, а на 
њи хо во на ци о нал но опре де ље ње ути ца ле су срп ска, бу гар ска, грч ка и ру мун ска про-
па ган да, при че му су ак тив ну уло гу игра ле цр кве и шко ле. Ви де ти: Бо жи дар Је зер ник, 
Ди вља Евро па: Бал кан у очи ма пут ни ка са За па да, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2007, 
стр. 191-218. 
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део срп ског ет нич ког про сто ра. Пот пу но у скла ду са тим Јо ва но-
вић при ме ћу је: "На бро ју има ви ше од 5.000.000 Ср ба, ко ји жи ве 
у Цр ној Го ри, у кне же ви ни Ср би ји, у Сла во ни ји, у Угар ској и Хр-
ват ској, у Дал ма ци ји, у Хер це го ви ни, у Бо сни, у Ал ба ни ји, Ста рој 
Ср би ји и Ма ке до ни ји.”8) Иако је те ри то ри јал но, вој но и по ли тич-
ки Ср би ја би ла ин фе ри ор на у од но су на др жа ве ко је су вла да ле 
пре о ста лим срп ским (или ма кар до ми нант но срп ским) ет нич ким 
про сто ром, ду го роч ни др жав ни ин те рес кне же ви не Ср би је по кла-
пао се са на ци о нал ним ин те ре сом, а оба су те жи ла про ши ре њу те-
ри то ри је на зе мље на се ље не срп ским и дру гим ју жно сло вен ским 
ста нов ни штвом.9) 

Ов де се опет тре ба вра ти ти на раз ли ко ва ње уни вер зал не же-
ље за сло бо дом и пар ци јал не те жње ка оства ри ва њу сло бо де соп-
стве ног на ро да. Јо ва но вић се, у ду ху па три о ти зма, за ла же за осло-
бо ђе ње срп ског на ро да од аустриј ске и тур ске вла сти, ме ђу тим он 
ти ме не не ги ра по тре бу за осло бо ђе њем дру гих на ро да, ме ђу соб-
ном то ле ран ци јом и са рад њом. Сло бо да је код Вла ди ми ра при мар-
на вред ност, а на ци о нал на сло бо да је са мо део пу та ње, од но сно 
фа за про це са ко ји ре зул ту је оства ре њем све оп ште сло бо де. 

До ла ском све оп ште сло бо де, ве зе по је ди на ца у окви ру не ког 
на ро да гу бе на зна ча ју. “Сна жна је крв на све за ко ја при вла чи срод-
на пле ме на у на род и срод не на ро де у ра су; али је још ја ча све за 
ми сли и убе ђе ња, ума и све сти, уза јам них по тре ба и ине тре са - све-
за што све љу де збли жу је и ује ди ња ва као си но ве оп ште отаџ би не - 
сло бо де: Швај цар ска и са вез сло бод них др жа ва Аме ри ке пред очи-
ма су нам, да би смо ви де ли, ка ко раз ли ка на род но сти и ра се усту па 
пред јед на ко шћу сло бо де и пра ва.”10) На овај на чин Вла ди мир се бе 
још јед ном при ка зу је као па три о ту, чо ве ка сло бо дар ског ду ха, али 
по но во до ка зу је и да је сло бо да, а не ис кљу чи во на ци о нал на сло-
бо да срп ског на ро да, ње го ва зве зда во ди ља. 

МЕЂУНАРОДНИКОНТЕКСТ

Оства ри ва ње сло бо дар ских те жњи би ло ког на ро да ни је са мо 
по сле ди ца иде о ло шког и прак тич ног пре ну ћа ње го вих при пад ни ка 

8) Вла ди мир Јо ва но вић, “Срп ски на род и ис точ но пи та ње”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза-
ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 78.

9) За пре глед пр вих но во ве ков них кон це па та срп ске др жа ве ви де ти: Дра ган Си ме у но вић, 
Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000, 
стр. 39-81.

10) Вла ди мир Јо ва но вић, По ку ша ји за сло бо ду и на род, стр. 53. Нав. пре ма: Вла ди мир Јо-
ва но вић, “Осно ви сна ге и ве ли чи не срп ске”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 215.
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ка сти ца њу не за ви сне на ци о нал не др жа ве. Да би ова кав по ду хват 
имао шан се за успе шно оства ри ва ње нео п ход но је да се ис пу ни 
још чи тав низ фак то ра. Та ко Ма ри ја То до ро ва ис ти че да су на ства-
ра ње др жав них гра ни ца на Бал ка ну пре суд но ути ца ли: ото ман ска 
ад ми ни стра тив на тра ди ци ја, аспи ра ци је на ци о нал них по кре та ко је 
су би ле за сно ва не на два (не рет ко не спо ји ва) осно ва, исто риј ским 
пра ви ма и пра ву на са мо о пре де ље ње и стра те шки ин те ре си ве ли-
ких си ла.11) Гра ни це ад ми ни стра тив них те ри то ри ја у ото ман ском 
цар ству до брим де лом су пра ти ле гра ни це бал кан ских др жа ва из 
пе ри о да пре ото ман ске на је зде. Не ке од тих раз де ли на су ду го оп-
ста ле и ка сни је по ста ле те ри то ри јал ни оквир но вих на ци о нал них 
др жа ва на Бал ка ну, док је у слу ча ју Ср би је те ри то ри ја Бе о град ског 
па ша лу ка би ла са мо кли ца на стан ка но во ве ков не срп ске др жа ве. 

Ипак, фак тор ко ји је пре суд но ути цао на ства ра ње и те ри-
то ри јал ну рас про стра ње ност но во на ста ју ћих бал кан ских др жа ва 
био је, не ма двој бе, стра те шки ин те рес ве ли ких си ла. Сва ка ве ли ка 
си ла је по др жа ва ју ћи од ре ђе не бал кан ске на ци о на ли зме, а увек на 
ште ту дру гих, у тре ну ци ма ка да им је њи хо во де ло ва ње од го ва ра-
ло, а од вра ћа ју ћи их ка да са њи ма ни су има ли ком па ти бил не ци ље-
ве, по ку ша ва ла да оства ри соп стве не ине тре се. Ме ђу соб ни су ко би 
на ро да на Бал ка ну са мо су пот по мо гли тај про цес. У том сми слу, 
ана ли зи ра ју ћи по ли ти ку Аустри је пре ма бал кан ским на ро ди ма, 
Вла ди мир Јо ва но вић ис прав но за кљу чу је: “Да би ство ри ла ра су ло 
ме ђу на ро ди ма, ко ји би мо гли јед ног да на сло жи ти се, те са ста ви-
ти је дан ве ли ки, сло бо дан и не за ви сан са вез на Бли ском ис то ку, 
Аустри ја не пре ста је се ја ти се ме не сло ге и не при ја тељ ства ме ђу 
тим на ро ди ма, пот пи ру ју ћи си сте мат ски ре ли ги о зна, те ри то ри јал-
на, и дру га пи та ња, ко ја их не из бе жно де ле.”12) Су про ста вља ју ћи 
се спољ ној по ли ти ци Аустри је, Јо ва но вић, али и дру ги он да шњи 
срп ски ли бе ра ли, би ли су у спољ ној по ли ти ци на кло ње ни цар ској 
Ру си ји, а по др шку за сво је иде је до би ја ли су и од ви шег пра во слав-
ног све штен ства.

У не по ду дар но сти вре ме на на стан ка на ци о нал них по кре та 
за осло бо ђе ње по је ди нач них бал кан ских на ро да и не по сто ја њу за-
јед нич ког де ло ва ња усме ре ног ка њи хо вом осло ба ђа њу Вла ди мир 
Јо ва но вић је ви део глав ну коч ни цу ко нач ног сло ма тур ске ца ре-
ви не. Вла ди ми ров оп ти ми зам, али и ли бе ра ли зам (Апел ве ли ким 

11) Ма ри ја То до ро ва, Има ги нар ни Бал кан, Би бли о те ка XX век, Књи жа ра Круг, Бе о град, 
2006, стр. 322.

12) Вла ди мир Јо ва но вић, “Про бле ми Бли ског ис то ка и пан гер ман ска опа сност”, у: Вла ди-
мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2011, стр. 487-8.
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си ла ма: Не спре ча вај те нас да се бо ри мо за сло бо ду и ми ће мо се 
са ми из бо ри ти за њу!) по ка зу ју се кроз ње го во уве ре ње “да би 
`источни хришћани` би ли у ста њу са ми сво јом сна гом из во је ва ти 
сво је на род но осло бо ђе ње и ује ди ње ње, ако би се `гарантне силе` 
са гла си ле на не ин тер вен ци ју.”13)

Јо ва но вић не са мо да сма тра да је ме ђу соб на са рад ња бал-
кан ских на ро да по жељ на, већ ис ти че да је она и ре ал на ако би ове 
др жа ве ме ђу соб но ускла ди ле сво је ин те ре се, па и усту па њем дру-
ги ма те ри то ри ја на ко је пре тен ду ју (нпр. из лаз Цр не Го ре на мо ре 
био би обез бе ђен усту па њем Спи ча у Дал ма ци ји, а Ср би ји пре ко 
не ког ма лог при ста ни шта на Ја дран ском мо ру). “Бал кан ски са вез, 
у ко ме би сва ка др жа ва очу ва ла сво ју ин ди ви ду ал нсот и су ве ре-
ност, а све др жа ве би ује ди ни ле сво је сна ге, ра ди од бра не оштих 
ин те ре са, не са мо да би по ја чао бал кан ске др жа ве про тив спо ља-
шњих на па да, не го, што је још мно го ва жни је, он би сма њио опа-
сност еко ном ског су пар ни штва и по ли тич ке су рев њи во сти, ко ји ма 
је по не кад оте жа ва но и спре ча ва но на пре до ва ње тих др жа ва.”14) 

Ова ко сха ва ћен Са вез бал кан ских др жа ва тре ба ло би да по 
осло бо ђе њу Бал ка на од тур ске вла сти по ста не не у тра ли зо ва на те-
ри то ри ја, по угле ду на Швај цар ску и Бел ги ју, а ин те рес ве лих си ла 
да га ран ту ју не у трал ност бал кан ским др жа ва ма био би да по мо-
гав ши ства ра ње овог са ве за обез бе де сло бо дан и си гу ран са о бра ћај 
Ду нав ском до ли ном и Цр ним, Егеј ским, Ја дран ским и Сре до зем-
ним мо рем. Ра ди се, да кле, о та квом са ве зу др жа ва ко ји би до при-
нео по бољ ша њу еко ном ских, кул тур них и по ли тич ких ве за бал кан-
ских на ро да, али би и обез бе дио еко ном ске и по ли тич ке ин те ре се 
ве ли ких си ла. Од но си из ме ђу на ро да ко ји са чи ња ва ју са вез тре ба 
да бу ду бли ски. “Раз ли ке ве ре и ра се, и те ри то ри јал не гра ни це не 
сме ју сме та ти збра ће њу на ро да, ко ји са мо у трај ном и стал ном са-
ве зу и не пре кид ној сло зи мо гу обез бе ди ти се би без бри жну и сјај ну 
бу дућ ност.

Ни ка кви об лик су пре ма ти је јед не ра се над дру гом не сме до-
пу сти ти ни тр пи ти су прот на че ла рав но прав но сти, без ко је не мо же 
би ти по у зда не осно ве за тра јан и ста лан са вез.”15)

13) Вла ди мир Јо ва но вић, “Бал кан ски са вез”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 510.

14) Вла ди мир Јо ва но вић, “Про бле ми Бли ског ис то ка и пан гер ман ска опа сност”, у: Вла ди-
мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2011, стр. 506.

15) Вла ди мир Јо ва но вић, “Бал кан ски са вез”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 518.
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Упо ре ди мо ли Вла ди ми ро ва оп ти ми стич на пред ви ђа ња о 
Бал кан ском са ве зу са исто ри јом ме ђу соб них од но са бал кан ских 
на ро да у XIX ве ку схва ти ће мо да је она у јед ном пе ри о ду би ла 
успе шна, али да су пе ри о де до брих ме ђу на ци о нал них и ме ђу др-
жав них од но са, па и за јед нич ког по ду хва та осло бо ђе ња Бал ка на од 
тур ске вла сти у Пр вом бал кан ском ра ту, пра ти ла ве ли ка раз о ча ра-
ња кроз сна жне епи зо де ет нич ки мо ти ви са ног на си ља у оба свет-
ска и, ко нач но, у ра то ви ма ко ји су се де ве де се тих го ди на XX ве ка 
од и гра ли на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

ИСТОЧНОПИТАЊЕ

Јо ва но вић се за ла гао и за са рад њу са дру гим ли бе ра ли ма и 
по кре ти ма ко ји су те жи ли ује ди ње њу сво јих на ро да. У том сми слу 
тре ба по ме ну ти Ма ци ни ја и Ко шу та, во ђе осло бо ди лач ких по кре та 
у Ита ли ји и Ма ђар ској. 

Са рад ња са Ма ци ни јем на ро чи то је ин те зи ви ра на за вре ме 
срп ско-тур ског су ко ба и бом бар до ва ња Бе о гра да 1862. го ди не. Ма-
ци ни и Вла ди мир су сма тра ли да је нео п ход но да Ита ли ја и Ср би ја 
за поч ну са рад њу на осло бо ђе њу сво јих су на род ни ка исто вре ме но, 
јер би то ком су ко ба Ср ба са Тур ском Аустри ја мо ра ла да по ја ча 
број ност сво јих ору жа них сна га на гра ни ци са Ср би јом, а та ко сма-
ње на бор бе на моћ Аустри је ишла би у при лог Ита ли ја ни ма. Са дру-
ге стра не, ан га жо ва њем у вој ном су ко бу про тив Ита ли је Аустри ја 
не би има ла до вољ но вој них ка па ци те та да по мог не Тур ској у ње-
ном су ко бу са Ср би јом. Ко нач ни по раз и рас пад аустриј ског и тур-
ског цар ства до при нео би ства ра њу не мач ке и ита ли јан ске др жа ве 
на свом це ло куп ном ет нич ком про сто ру, а отво ри ла би се и мо гућ-
ност фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва бал кан ских на ро да. 

Вла ди мир Јо ва но вић је у Лон до ну то ком 1862/3. го ди не во-
дио раз го во ре и са ру ским еми гран ти ма Ба ку њи ном, Ага ре вим и 
Хер це ном, али и ма ђар ским ре во лу ци о на рем Ко шу том, ге не ра-
лом Ти ром и Фе рен цом Де а ком о фор ми ра њу “Ду нав ске кон фе-
де ра ци је”. По ку ша ва ју ћи да од ре ди мо гућ но сти са рад ње срп ских 
и ма ђар ских па три о та, али и бу дућ ност срп ско-ма ђар ских од но са 
Јо ва но вић при ме ћу је да “Ко шут при зна је са мо гра ђан ску рав но-
прав ност са Ма ђа ри ма, а хтео би да Ма ђа ри има ју на ци о нал ну су-
пре ма ти ју над оста лим угар ским на ро ди ма, те да им мо гу сво ју 
во љу на ме та ти...”. Ова кав став он да ље про ши ру је на гла ша ва ју ћи 
“да од ма ђар ских др жав ни ка, би ли они “Ко шу тов ци", или ре во лу-
ци о на ри, би ли “Де а ков ци” или ево лу ци о ни сти, Сло ве ни у Угар ској 
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уоп ште, а Ср би по себ це, не мо гу оче ки ва ти при зна ње и по што ва ње 
оних пра ва, ко ја су им при ви ле ги ја ма ујем че на.”16) 

Су о чен са та квом мо гућ но шћу Вла ди мир Јо ва но вић се ја сно 
опре де љу је за оства ри ва ње на че ла рав но прав но сти на ро да, а на 
осно ва ма швај цар ског мо де ла. Сва ки на род, ма ко ли ко ма ло бро јан 
на не кој те ри то ри ји био, има пра во на оства ре ње соп стве не сло бо-
де, не угро жа ва ју ћи при том сло бо ду дру гих на ро да. Ти ме се Вла-
ди мир још јед ном по ка зу је као бо рац за сло бо ду свих на ро да.

У Лон до ну 1862/3. Вла ди мир Јо ва но вић је во дио раз го во ре и 
са пред став ни ци ма ен гле ске др жа ве и цр кве. У про це су при до би-
ја ња по др шке ен гле ског јав ног мње ња за “срп ску ствар” по мо гао 
му је про те стант ски па стор Ви ли јам Ден тон ко ји је на пи сао про-
срп ски ори јен ти са ну књи гу “Ser via and the Ser vi ans”. У ен гле ској 
пр сто ни ци Вла ди мир се срео се и са ви со ком до стој ни ца ма Ан гли-
кан ске цр кве и Ви ље мом Глед сто ном. 

То ком свог бо рав ка у Лон до ну Јо ва но вић 1863. го ди не пи ше 
“Срп ски на род и ис точ но пи та ње”. У овом спи су он чи та о ци ма ну-
ди крат ку исто риј ско-по ли тич ку сту ди ју срп ске др жа ве од сред њег 
ве ка, пре ко до ба под тур ском вла шћу до пе ри о да сти ца ња ауто но-
ми је, али и по ли тич ко-ан тро по ло шку сли ку срп ског на ро да. Он на-
гла ша ва “по ли тич ку зре лост” Ср ба за де мо кра ти ју и на тај на чин 
још јед ном по твр ђу је те жњу срп ског на ро да за сло бо дом, али ти ме 
не ги ра и ње го ву по тре бу за ту тор ством ве ли ких си ла. Ства ра њу 
де мо крат ског по рет ка у Ср би ји, ве ру је Вла ди мир, мо гу до при не ти 
кла сич не срп ске уста но ве и на род ни оби ча ји (по бра тим ство, сла ва, 
са бо ри и др.).17)

У до ба ства ра ња не га тив не пер цеп ци је љу ди на За па ду пре-
ма Тур ци ма18) и ње ног одр жа ва ња и ја ча ња, сим па ти је за пад но е-
вроп ског јав ног мње ња пре ма хри шћа ни ма ко ји су жи ве ли под ото-
ман ском вла шћу су се мо гле оства ри ти, али то ни је зна чи ло и да ће 

16) Вла ди мир Сто јан че вић, “Вла ди мир Јо ва но вић: Евро па и ис точ но пи та ње сре ди ном XIX 
ве ка”, у збор ни ку: Дру штве на и по ли тич ка ми сао и де лат ност Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа: 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 22. и 23. ма ја 2008. го ди не (при ре ди ли: Ми-
ха и ло Мар ко вић, Алек сан дар Ко стић), СА НУ, Бе о град, 2011, стр. 22-3.

17) Исто, стр. 83-4. О по ли тич кој тра ди ци ји и дру гим из во ри ма срп ског по ли тич ког пре о-
бра жа ја у 19. ве ку пи ше и Жи во јин Ђу рић (Ви де ти: Жи во јин Ђу рић, На род на су ве ре-
ност и де мо крат ски пре о бра жај Ср би је у 19. ве ку: по ли тич ко и сто риј ска сту ди ја, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1999, стр. 31-45), а од нос Ср ба пре ма де мо кра ти ји 
из у ча вао је и Ми лан Ма тић (Ми лан Ма тић, О срп ском по ли тич ком об ра сцу, Слу жбе ни 
лист СРЈ, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000.)

18) Због по ра за осман лиј ске вој ске 1683. го ди не по чет ком на ред ног ве ка углед тур ског цар-
ства и ње го ве ци ви ли за ци је по чи ње да опа да. Ме ња се и сли ка о му сли ма ни ма на За па-
ду.  Ислам по чев од та да озна ча ва коч ни цу про гре са. Бо жи дар Је зер ник, Ди вља Евро па: 
Бал кан у очи ма пут ни ка са За па да, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2007, стр. 42-3.
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се њи хо ве вла де за ло жи ти за оства ре ње не за ви сно сти бал кан ских 
др жа ва. За та кав по ду хват нео п ход но је би ло убе ди ти их у по сто ја-
ње њи хо вог др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са. 

Схва та ју ћи основ не прин ци пе ре ал-по ли ти ке Вла ди мир 
Јо ва но вић у на сто ја њу ства ра ња но вих др жа ва “ис точ них хри-
шћа на” на ла зи и ене гле ски ин те рес по ко ме “би се пре о бра жа јем 
`простране Тур ске ца ре ви не, ко ја пре се ца ли ни ју ин гле ске све зе 
(ко му ни ка ци је) са Индијом` у сна жне, не за ви сне и сло бод не хри-
шћан ске др жа ве, са бо га тим из во ри ма земљског про из вод ства и 
све ко ли ким ге о граф ским ко ри сти ма, ка ко би се тим пре о бра жа јем 
не са мо по сти гао по у зда ни ји те мељ за ин гли ску све зу (ко му ни ка-
ци ју) са Ис то ком, већ би се њи ме отво ри ло и ши ре по ље за упо тре-
бље ње ин гле ских ка пи та ла и за раз ви так тр го ви не мно го ко ри сни-
је, не го што се мо же оче ки ва ти од та кве зе мље, ко ја се опу сто ша ва 
ћу ди тур ских го спо да ра.”19) Та ко Јо ва но ви ћев апел за ре ша ва њем 
Ис точ ног пи та ња по ред мо рал не до би ја и но ву, ре ал-по ли тич ку, 
ме ђу на род ну и ге о стра те шку ком по нен ту. 

Ако на са мом кра ју ра да по ку ша мо да у нај кра ћем ре зи ми ра-
мо до при нос Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али и це ло куп не сред ње ге-
не ра ци је срп ских ли бе ра ла, пи та њи ма уну тра шње и спољ не сло бо-
де мо гли би смо се сло жи ти са сле де ћим ре до ви ма: “У по ли тич ком 
жи во ту Ср би је ли бе ра ли из 1858. го ди не оства ри ли су не ко ли ко вр-
ло зна чај них де ла, као што су: ус по ста вља ње ди на сти је Обре но ви-
ћа, бор ба за ли бе рал не и де мо крат ске уста но ве Ср би је, а на ро чи то 
у са рад њи са мла ђим, уме ре ним, ли бе ра ли ма ра то ви са Тур ском из 
ко јих је Ср би ја иза шла са зна чај ним те ри то ри јал ним про ши ре њем 
и оства ре ном не за ви сно шћу.” 20)
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PredragTerzic

THEUNDERSTANDINGOFEXTERNALFREEDOM
INTHEWORKOFVLADIMIRJOVANOVIC

Resume
In his works, Jo va no vic hig hlights the prin ci ples on which the 

fun da men tal rights sho uld be pro tec ted and the fre e dom of in di vi du-
als wit hin the sta te which gu a ran te es it to them. He al so advo ca tes for 
the ex pan si on of the fre e dom spa ce to tho se na ti ons that are un der the 
fo re ign re gi mes. Fre e dom for Vla di mir is not only the right to un con-
stra i ned eco no mic, po li ti cal and so cial de ve lop ment, it is an ef fort to 
com ple te the li be ra tion of the Serbs, and ot her Sla vic pe o ple. The re fo-
re, pa tri o tism do es not ap pe ar he re as a co un ter we ight to li be ra lism, but 
as its sup ple ment or a com ple ment, or as an in stru ment for spre a ding 
li be ral ide as.

On the ot her hand, the Ser bian fre e dom can not be un der stood 
so lely as a na ti o nal ex clu si vity of Serbs at the ex pen se of ot her na ti-
ons. Jo va no vic, com ple tely in the spi rit of pa tri o tism, stands for the 
li be ra tion of the Ser bian pe o ple from the Austrian and Tur kish aut ho-
ri ti es, ho we ver, he do es not the reby ne ga te the need for to le ran ce and 
co o pe ra tion. For Vla di mir, fre e dom is a pri mary va lue, and the na ti o nal 
fre e dom is only a part of the path, the pha se of the pro cess that re sults 
in the re a li za tion of the uni ver sal fre e dom.

Exactly in the di scre pancy of the ti me when the na ti o nal li be ra-
tion mo ve ment of the in di vi dual Bal kan na ti ons was fo un ded, and in the 
lack of the col lec ti ve ac tion di rec ted to wards the ir li be ra tion, Vla di mir 
Jo va no vic saw the main ob stac le for the fi nal col lap se of the Tur kish 
Em pi re. Jo va no vic con si ders the mu tual co o pe ra tion of the Bal kan na-
ti ons de si ra ble and pos si ble, only if the se sta tes har mo ni ze the ir mu tual 
in te rests. Thus un der stood Fe de ra tion of Bal kan sta tes sho uld af ter the 
li be ra tion of the Bal kans from the Tur kish go vern ment be co me a ne u-
tra li zed ter ri tory, fol lo wing the exam ple of Swit zer land and Bel gi um, 
and it wo uld be in the in te rests of gre at for ces to gu a ran tee the ne u tra-
lity of the Bal kan sta tes.

Jo va no vic met with Ga ri bal di, and in Lon don he tal ked to Glad-
sto ne, Rus sian emi grants Ba ku nin, Aga rev and Her cen, and Hun ga rian 
re vo lu ti o nary Kos suth, ge ne ral Tir and Fe renc De ak. By de fi ning a 
prin ci ple of na ti o nal li berty as the su pre me va lue, Vla di mir un der stands 
the dan ger that when it co mes to the are as with mi xed na ti o na li ti es, the 
do mi nant pe o ple ac hi e ves a new kind of su pre macy over mi no ri ti es. 
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Fa ced with this pos si bi lity, he opts for the re a li za tion of the prin ci ple of 
equ a lity of na ti ons, ba sed on the Swiss mo del.

Vla di mir Jo va no vic emp ha si zes the “po li ti cal ma tu rity” of the 
Serbs when it co mes to De moc racy and thus re af firms the ir de si re for 
fre e dom, but thus, on the ot her hand, de ni es its need for the su per po-
wers’s tu tor ship. Vla di mir be li e ves, tra di ti o nal Ser bian esta blis hments 
and tra di ti o nal cu stoms (fra ter nity, sla va, co un cils, etc..) may con tri bu-
te to the cre a tion of a de moc ra tic system in Ser bia.
Key words: fre e dom, ex ter nal fre e dom, pa tri o tism, li be ra lism, pa tri o tic li be-

ra lism, Ser bian   li be ra lism, Vla di mir Jo va no vic.

* Овај рад је примљен 21. априла 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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ДушанДостанић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ОДРЕЂЕЊЕЕКСТРЕМИЗМА
–ПРОБЛЕМИИНЕДОУМИЦЕ*

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви мањ ка во сти ма до ми нант не де-

фи ни ци је екс тре ми зма. У том сми слу ука зу је се на тер ми но ло шку 
збр ку и из јед на ча ва ње екс тре ми зма са дру гим пој мо ви ма. Аутор 
по ку ша ва да ука же да ова ши ро ко при хва ће на де фи ни ци ја екс тре-
ми зма не до вољ но во ди ра чу на о исто риј ском кон тек сту у ко ме се 
екс тре ми зам ја вља, као и да оста вља број не не по кри ве не „си ве 
зо не“. Ти ме се оста вља про стор за иде о ло шки при стра сне кла си-
фи ка ци је. Та ко ђе до ми нант но схва та ње екс тре ми зма ци ља на одр-
жа ње statusaquo. У том сми слу аутор ука зу је да је екс тре ми зам 
схва ћен на тај на чин пре све га „бор бе ни по јам“ од но сно стиг ма ти-
зи ра ју ћа реч.
Кључ не ре чи: екс тре ми зам, ле ви ца, де сни ца, де мо кра ти ја, дик та ту ра

ЕКСТРЕМИЗАМЛЕВИЦЕ,ДЕСНИЦЕ,ЦЕНТРА

Екс тре ми зам без сум ње спа да у ши ро ко рас про стра ње не и 
че сто ко ри шће не пој мо ве, ка ко у ака дем ском дис кур су та ко и у пу-
бли ци сти ци. Упр кос ње го вој ши ро кој упо тре би за овај кон цепт ве-
за не су број не не до у ми це. Оне се ја вља ју већ на ни воу де фи ни ци је 
пој ма. Та ко на пи та ње ко или шта је екс тре ми ста ни је мо гу ће да-
ти јед но ста ван од го вор. Он се (екс тре ми зам) као не га ти ван по јам 
обич но ста вља у исту ка те го ру ју са пој мо ви ма де спо ти зам, ти ра-
ни ја или дик та ту ра. Но, при од ре ђи ва њу овог пој ма тре ба има ти 
та ко ђе у ви ду и не по сто ја ње јед не и је дин стве не  екс тре ми стич ке  

* Рад је на стао у окви ру про јет ка бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на-
у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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иде о ло ги је, због че га се овај по јам го то во ни кад не ко ри сти без 
пре фик са ле ви или де сни. Та ква упо тре ба пој ма ци ља на су штин-
ску исто вет ност свих екс тре ми за ма, при че му се је ди на раз ли ка 
мо же пра ви ти из ме ђу ле ве и де сне ва ри јан те. Ме ђу тим, од Лип се та 
и ње го ве сту ди је Политички човек по чи ње се го во ри ти и о екс-
тре ми зму цен тра! На и ме, по ја ва тог екс тре ми зма ба зи ра на Лип се-
то вој тврд њи да сва ки со ци јал ни слој има свој екс тре ми стич ки и 
де мо крат ски по ли тич ки из раз. Та ко ђе, овај аутор сма тра да је не-
мо гу ће схва ти ти уло гу и раз ли чит сте пен успе ха ра зних екс тре ми-
стич ких по кре та ако их не раз ли ку је мо ме ђу соб но, и ако не утвр-
ди мо њи хо ву по себ ну дру штве ну осно ву и иде о ло ги ју она ко ка ко 
то чи ни мо код де мо крат ских пар ти ја и по кре та. Со ци ја ли стич ка 
ле ви ца цр пи сво ју сна гу од рад ни ка и си ро ма шних се о ских сло је-
ва; кон зер ва тив ну де сни цу по др жа ва ју имућ ни еле мен ти као и они 
љу ди ко ји су оста ли укљу че ни у тра ди ци о нал не ин сти ту ци је, на ро-
чи то цр кву. Де мо крат ски цен тар по др жа ва сред ња кла са. На истом 
со ци јал ном те ме љу на ко ме по чи ва ју уме ре не гру пе, ства ра ју се и 
њи хо ви екс тре ми стич ки пан да ни. „Кла сич ни фа ши стич ки по крет 
је пред ста вљао екс тре ми зам цен тра“.1) Лип сет не са мо да је уочио 
три раз ли чи те вр сте екс тре ми зма не го је и озбиљ но уз др мао те зу 
ко ја још од Ари сто те ла, пре ко Кон ста на, до да на шњих да на твр ди 
да је ја ка сред ња кла са нај бо ља од бра на од екс тре ми зма, јер сред-
њи сло је ви не мо ра ју ну жно би ти ли бе рал ни, ма да то че сто је су, 
од но сно и они има ју „свој“ екс тре ми зам.

Лип сет ни је је ди ни ко ји је го во рио о екс тре ми зму цен тра. 
По чет ком де ве де се тих Волф–Ди тер Нар при хва та овај тер мин, али 
му при да је пот пу но дру га чи је зна че ње. Нар, ко ји је ина че про тив-
ник пој ма екс тре ми зам, ко ри сти екс тре ми зам цен тра за глав ни ток 
по ли ти ке. Он кри ви пар ти је на вла сти за на си ље пре ма стран ци ма 
у Не мач кој. Та ко се екс тре ми зам цен тра у На ро вој ин тер пре та ци ји 
од но си на чи та ву по ли тич ку кла су ко ја се, по ње го вом ми шље њу, 
про ти ви нео п ход но сти де мо кра ти за ци је дру штва и ко ја ин си сти ра 
на ре пре зен та тив ном схва та њу де мо кра ти је. На кра ју, он из во ди 
за кљу чак да екс тре ми зам ета бли ра ног цен тра сно си од го вор ност 
за раст екс тре ми зма на мар ги на ма.2) На ро во схва та ње бли ско је пи-
та њу ко је су сво је вре ме но по ста вља ле при ста ли це Цр ве них бри-
га да: Ко је екс тре ми ста, љу ди ко ји се бо ре про тив екс пло а та ци је, 
или си стем ко ји их у то ме спре ча ва? Та ко ђе, На ро во схва та ње, ко је 
ина че од у да ра од глав ног то ка раз ми шља ња о екс тре ми зму, те ме љи 

1) Сеј мор Мар тин Лип сет, Политичкичовек, Рад, Бе о град, 1969, стр. 167.

2) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, VS Ver lag für 
So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 24.
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се на Хорк хај ме ро вој опа сци да ко не ће да го во ри о ка пи та ли зму 
тре ба да ћу ти о фа ши зму, што зна чи да је екс тре ми зам про из вод 
ка пи та ли зма.

За ни мљи во је да слич но На ру раз и шља ју и ин те лек ту ал ци 
оку пље ни око но ве де сни це у Не мач кој (Ар мин Мо лер, Кар лхајнц 
Вајс ман, Бо то Штра ус). Ар мин Мо лер ука зу је да је екс тре ми зам 
бор бе ни по јам ко ји су ство ри ли ли бе ра ли ко ји упо зо ра ва ју на опа-
сно сти „екс трем не ле ви це“ и „екс трем не де сни це“ од но сно ко ји 
слу жи да уни шти се ћа ње на за јед нич ко про све ти тељ ско по ре кло 
ли бе ра ли зма и марк си зма-ле њи ни зма.3) Мо лер на при мер, про тив-
ник ви ди усва ком уни вер за ли зму. Са дру ге стра не, ауто ри но ве де-
сни це не го во ре екс пли цит но о екс тре ми зму цен тра, али кри ти ку ју 
„хе до ни стич ки ли бе ра ли зам“ ко ји на ту ра ју „то та ли тар ни ле ви-
чар ски ме ди ји“. По њи хо вом ми шље њу Не мач ка је по ста ла „ми-
ли тант на де мо кра ти ја“ и спо ља и из ну тра, а иден ти фи ка ци ја са 
за пад ним, ли бе рал ним вред но сти ма је до би ла го то во то та ли тар не 
ка рак те ри сти ке, док кул тур на по ве за ност са за па дом по ста је но ва 
се ку лар на уто пи ја. Ле ви чар ско ли бе рал ни ме ди ји про па ги ра ју на-
пад ну „по ли тич ку ко рекст ност“ и ус кра ћу ју мо гућ ност де сни ци да 
се чу је и њен глас. Исто вре ме но, но ва де сни ца не пре за ни од по ре-
ђе ња на ци стич ке дик та ту ре и за пад но-ли бе ра но-ле ви чар ске „дик-
та ту ре“.4) „По пут ју че ра шњих то та ли та ри за ма, ли бе рал на дру штва 
ни су скло на при хва та њу чи ње ни це да њи хо ве нор ме ни су оба ве зно 
и увек ис прав не. На сто је да се на мет ну као је ди ни уни вер зал но мо-
гу ћи си стем у име иде о ло ги је ко ја, иако се на зи ва 'ху ма ни стич ком', 
отва ра пут свим зло у по тре ба ма, пред по ста вља ју ћи та ко сва ку 'очи-
глед ност' ко ја мо ра да се на мет не сви ма.“5) О истом „ли бе рал ном 
то та ли та ри зму“ го во ри и Ернст Нол те.

Иако пи сци но ве де сни це не го во ре о екс тре ми зму цен тра, 
алу зи је на екс тре ми стич ки и то та ли тар ни ка рак тер ре жи ма су ви-
ше не го ја сне, као и слич ност са На ро вим ста во ви ма.6)

Са тре ће стра не, по је ди ни ауто ри ко ји на екс тре ми зам гле да-
ју из по зи ци је си сте ма, као што је Ер вин Шојх, сма тра ју да је два 

3) Ar min Mo hler, DerNasenring,DieVergangenheitsbewältigungvorundnachdemFallderMa-
uer,Mu nich, 1991, S. 322.

4) Jan-Wer ner Müller, “From Na ti o nal Iden tity to Na ti o nal In te rest: Ri se (and Fall) of Ger-
many´s New Right” in: Jan-Wer ner Müller (ed.) German Ideologies since 1945, Pal gra ve 
Mac mil lan, Lon don, 2003, pp. 185-187.

5) Ален де Бе ноа, КомунизамиНацизам:25огледаототалитаризмууХХвеку1917-1989, 
Цен тар за из у ча ва ње Тра ди ци је „Укро ни ја“, Бе о град, 2007, стр. 128-129.

6) У вре ме ка да се у Не мач кој во ди ла по ле ми ка око за бра не На ци о нал-де мо крат ске пар ти-
је Не мач ке (НПД) Нар је на пи сао чла нак чи ја су шти на је са же та у на сло ву: Заштосам
каорадикалнипротивникНПДрадикалнопротивзабране.
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да се мо же на ћи би ли ка кво оправ да ње за по де лу на ле ви и де сни 
екс тре ми зам, бу ду ћи да је екс тре ми стич ке гру пе све те же раз ли ко-
ва ти.7) Те о ре ти ча ри ко ји твр де да је у да на шње вре ме по де ла на ле-
ви цу и де сни цу из гу би ла сва ки сми сао при хва та ју да, пре ма то ме, 
не по сто ји ни ле ви и де сни екс тре ми зам, што је гле ди ште ко је се 
су штин ски раз ли ку је од Лип се то вог.

Да кле, очи глед но не по сто ји кон сен зус ка да су у пи та њу су-
шти на екс тре ми зма те не мо же би ти кон сен зу са ни ка да је реч о 
по је ди нач ним при ме ри ма екс тре ми зма. Исти ни за во љу, као што 
ће мо ви де ти, ве ћи на нај по зна ти јих ауто ра са гла сна је ма ње или ви-
ше око де фи ни ци је екс тре ми зма, али ни то ни је оп шти став. Шта-
ви ше, до ми нант но схва та ње екс тре ми зма кри ти ко ва но је са ви ше 
стра на. Па ипак, ни про тив ни ци до ми нант не стру је ни су ује ди ње-
ни. Ар гу мент око ко јег се они ипак ма ње или ви ше сла жу је не мо-
гућ ност по ре ђе ња де сни це и ле ви це, али је ал тер на тив ни кон цепт 
је два ви дљив.8)

ТЕРМИНОЛОШКАЗБРКА

Осим не ја сног и че сто не пре ци зног ко ри шће ња пој ма екс-
тре ми зам у кон тек сту по де ле ле ви ца - де сни ца, од но сно ле ви ца – 
цен тар - де сни ца ствар се до дат но ком пли ку је ко ри шће њем дру-
гих пој мо ва ко ји тре ба да за ме не по јам екс тре ми зма – ти ра ни ја, 
дик та ту ра, то та ли та ри зам... Та ко је на при мер Ото Ри ле го во рио о 
цр ве ном, цр ном и бра он фа ши зму9), док је Вал де мар Гу ри ан уме-
сто по ја ма то та ли та ри зам ко ри стио бољ ше ви зам, те је та ко под 
бољ ше ви зам убра јао и не мач ки на ци о нал-со ци ја ли зам10). Ти ме се 
отва ра пи та ње раз ли чи тих схва та ња су шти не екс тре ми зма – да ли 
су екс тре ми зми под вр ста фа ши зма или бољ ше ви зма или не што 
тре ће? 

По ред то га, че ста је упо тре ба пој ма екс тре ми зам у ре ли гиј-
ском кон тек сту (фун да мен та ли зам) као и по ве зи ва ње екс тре ми зма 
и те ро ри зма. Ме ђу екс тре ми сте мо гу да се увр сте нај ра зли чи ти је 

7) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, VS Ver lag für 
So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 16.

8) Hans Gerd Jaschke, PolitischerExtremismus, VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba-
den, 2006. S. 84.

9) Ot to Rühle, “The Strug gle Aga inst Fa scism Be gins with Strug gle Aga inst Bol she vism” in: Li-
vingMarxism, Vol. 4, No. 8, 1939.  http://www.mar xists.org/ar chi ve/ru hle/1939/ru hle01.htm

10) He inz Hürten, “Wal de mar Gu rian and the De ve lop ment of the Con cept of To ta li ta rism” in 
Hans Ma i er (ed.) TotalitarianismandPoliticalReligions,Vol.I:ConceptsfortheComparison
ofDictatorship, Ro u tled ge, Lon don, New York, 2004, p. 40.
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гру пе, те се на ли сти екс тре ми ста ко ју је са ста вио не мач ки по ли-
ти ко лог Ханс - Герд Ја шке на ла зе и ми ли тант ни бор ци за пра ва 
жи во ти ња, они ко ји мр зе хо мо сек су ал це, про тив ни ци або сту са, 
ре ли гиј ски кул то ви, обо жа ва о ци оруж ја и раз ли чи те вр сте зло чи-
на из мр жње (ha te cri me). Он при зна је да све ове гру пе не же ле 
ели ми на ци ју де мо кра ти је, али та ко ђе твр ди да сви они сум ња ју у 
те мељ не де мо крат ске вред но сти као што су плу ра ли зам и то ле ран-
ци ја.11) По ред то га, екс тре ми зам се че сто бр ка са дру гим слич ним 
пој мо ви ма као што су фа на ти зам, ра ди ка ли зам и по пу ли зам. Раз у-
ме ва ње ових пој мо ва че сто за ви си и од на уч не тра ди ци је у ко јој се 
по јам ко ри сти. На при мер, у Не мач кој се пра ви оштра раз ли ка из-
ме ђу ра ди ка ли зма и екс тре ми зма, при че му се ра ди ка ли зам од но си 
на ма ње-ви ше ле ги тим ну по ли тич ку оп ци ју, док са екс тре ми сти ма 
то ни је слу чај.12) У том сми слу ра ди ка ли зам би пред ста вљао „си ву 
зо ну“ из ме ђу де мо кра ти је и екс тре ми зма, ма да опет по је ди ни пи-
сци ко ри сте екс тре ми зам, по пу ли зам и ра ди ка ли зам као си но ни ме.

ЕКСТРЕМИЗАМКАОБОРБЕНИПОЈАМ

Ко ри сно је са да се ти ти се Кар ла Шми та и ње го ве трвд ње да 
су сви по ли тич ки пој мо ви за пра во по ле мич ки пој мо ви.13) Ка да је 
у пи та њу по јам екс тре ми зма, не ма сум ње да је Шмит био у пра ву. 
На то уоста лом ука зу је исто ри ја овог пој ма.14) Мо же се при ме ти ти 
да је екс тре ми зам по јам ство рен не да се озна чи соп стве но по ли-
тич ко по ла зи ште не го да ети ке ти ра по ли тич ког про тив ни ка. Та ко, 
на при мер, Ја шке го во ри о екс тре ми зму као о по ли тич ком „бор-
бе ном пој му“15) док Уве Ба кес го во ри о „стиг ма ти зи ра ју ћој ре чи“ 
ко ја тре ба да од ре ди гра ни це по ли тич кој ле ги тим но сти, од но сно 
да дру ге од ре ди као без вред не или опа сне. „Раз мет ње екс тре ми ма 
део је нор ма ли зи ра ју ћег дис кур са, по мо ћу ко га ве ћи на дру штва ре-
флек ту је соп стве ну нор мал ност и сре ди ну.“16)

11) Jaschke, PolitischerExtremismus, VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006, S. 8.

12) Ro ger Gif fin, „In ter reg num ili ko nač ni ca? Ra di kal na de sni ca u post fa ši stič ko do ba“, Mic hael 
Fre e den (ur.) Političkeideologije:noviprikaz, Al go ri tam, Za greb, 2006, str. 168.

13) Карл Шмит, Појамполитичког у Карл Шмит, Нормаиодлука:КарлШмитињегови
критичари, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001. стр. 21.

14) Ду шан До ста нић, „Исто ри ја пој ма екс тре ми зам“, Култураполиса, бр. 20, 2013, стр. 41-60.

15) Jaschke, PolitischerExtremismus, VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 
16.

16) Uwe Bac kes, „Me a ning and Forms of Po li ti cal Ex tre mism in Past and Pre sent“  in Central
EuropeanPoliticalStudiesReview, Vol. IX, Part 4, In ter na ti o nal In sti tu te for Po li ti cal Stu di es, 
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По зи ва ју ћи се на Рај нхар да Ко зе ле ка, Ба кес да ље ка же да 
упо тре ба стиг ма ти зи ра ју ћих ре чи ства ра аси ме трич ну је зич ку си-
ту а ци ју у ко јој ети ке ти ра ни мо же по сег ну ти за три раз ли чи те стра-
те ги је. На при мер он мо же при хва ти ти ети ке ту и од не га тив ног 
пој ма ство ри ти по зи ти ва но са мо о дре ђе ње. То је Му со ли ни учи нио 
са пој мом то та ли та ри зам, а Хи тлер са фа на ти змом. Ме ђу тим, ка да 
је реч о екс тре ми зму ла ко је за па зи ти се да се ни је дан по ли ти чар 
или иде о лог ни ка да ни је та ко из ја шња во, чак ни они ко ји се, без 
дво у мље ња, мо гу озна чи ти као екс тре ми сти. Ако су већ же ле ли да 
ис так ну је дин стве ни ка рак тер сво јих иде ја се бе су ра ди је озна ча-
ва ли као ре во лу ци о на ре, или пак ра ди ка ле, јер су то пој мо ви по зи-
тив ни је ко но та ци је. 

Дру га мо гу ћа стра те ги ја ко ју на во ди Ба кес је од бра на од 
на па да. Она под ра зу ме ва дис тан ци ра ње од тер ми на, оспо ра ва ње 
на уч не вред но сти пој ма од но сно ис ти ца ње ње го ве де ну ци јант ске 
функ ци је. Ова ква од бра на мо же до би ти и свој суд ски епи лог, као 
што је при мер фран цу ског На ци о нал ног фрон та ко ји је суд ским 
пу тем по ку шао да се од бра ни од оп ту жби за де сни екс тре ми зам. 

Тре ћа мо гу ћа стра те ги ја је пре у зи ма ње оруж ја сво јих не при-
ја те ља та ко што се они оп ту жу ју за исту ствар. Ба кес ми сли да је то 
слу чај са по зи ва њем на „екс тре ми зам цен тра“. 

На рав но, ове стра те ги је мо гу би ти успе шне је ди но ако они 
ко ји се њи ма ко ри сте има ју на рас по ла га њу со ци јал ну моћ да де-
фи ни шу пој мо ве.17)

Исто ри ја пој ма екс тре ми зам упу ћу је не са мо да се ра ди о 
по ле мич ком пој му, не го и да је у слу ча ју оп ту жби за екс тре ми зам 
нај че шће при ме њи ва на тре ћа од на ве де них стра те ги ја. Та ко ђе, 
исто ри ја екс тре ми зма го во ри да је он на ла зио свој пут у по ли тич ки 
го вор у вре ме ни ма ве ли ке по ли тич ке по ла ри за ци је, ка да су по сто-
је ћи пој мо ви би ли нео д го ва ра ју ћи и не до вољ ни да опи шу но во-
на ста ле фе но ме не. У кри зним вре ме ни ма по ли тич ком про тив ни ку 
се оспо ра ва ле ги ти ми тет та ко што се ука зу је на ње гов „екс тре ми-
зам“. На и ме, нај пре је пој мом екс тре ми зам ко ри стио је дан кал ви-
ни ста (Лу двиг Ка ме ра ри ус) про тив сво јих је зу ит ских не при ја те ља, 
по том су прот ста вље не стра не пре, за вре ме и по сле аме рич ког Гра-
ђан ског ра та, док су Ен гле зи и Фран цу зи за њим по се за ли у стра ху 
од ру ског из ла ска из ра та. Но, кон цеп ту а ли за ци ји овог пој ма нај-
ви ше је до при не ло ли бе рал но гра ђан ство XIX и XX ве ка ко је га је 

Br no, 2007, p. 246.

17) Uwe Bac kes, „Me a ning and Forms of Po li ti cal Ex tre mism in Past and Pre sent“  p. 246-247, 
та ко ђе Uwe Bac kes, „Ent wic klung und Ele men te des Ex tre mi smu skon zepts“ http://www.
dvpw-ex tre mi smus.uni-bonn.de/do ku men te/Bac kes-Be griffsgeschic hte-03.html



ДушанДостанић Одређењеекстремизма–проблемиинедоумице

81

ис ко ри сти ло за дис кре ди та ци ју сво јих про тив ни ка, ка ко оних са 
ле ви це та ко и оних са де сни це. Нај ве ћи део са вре ме не ли те ра ту ре 
о екс тре ми зму оста је и да нас у зна ку ова квог схва та ња екс тре ми-
зма. Ме ђу тим, ка да је екс тре ми зам ушао у по ли тич ки го вор, ли-
бе ра ли ви ше ни су мо гли да очу ва ју мо но пол на ње го во ко ри шће-
ње. Екс тре ми змом су се мо гли слу жи ти сви у об ра чу ну са сво јим 
про тив ни ци ма, па чак и Му со ли ни. Ле њин се бо рио про тив анар-
хи стич ких стру ја, од но сно „ле вог ра ди ка ли зма и деч јих бо ле сти 
ко му ни зма“, док је Броз са сво је стра не бру тал но су зби јао „ле ва 
скре та ња“. Дру гим ре чи ма, чак и они ко ји се обич но сма тра ју екс-
тре ми сти ма као што су Му со ли ни, Ле њин, па чак и Хи тлер, увек су 
мо гли да ука жу на не ког ко је „за и ста екс тре ман“ пред ста вља ју ћи 
на тај на чин соп стве ну по зи ци ју као „уме ре ну“. 

Из ре че ног сле ди да се пи та ње екс тре ми зма мо же раз ма тра ти 
са мо ако се во ди ра чу на о исто риј ском кон тек сту. По зи ци ја „злат не 
сре ди не“ ни је јед ном за у век „цен три ра на“, од но сно схва та ња цен-
тра и екс тре ма по ме ра ла су се на ле ву или де сну стра ну у за ви сно-
сти од по ли тич ких при ли ка. У од ре ђе ним слу ча је ви ма мо гу ће је да 
ју че ра шњи екс тре ми сти по ста ју да на шњи уме ре ња ци, а оно што 
се да нас сма тра уме ре ним и нор мал ним, већ су тра се мо же сма тра-
ти екс тре ми змом. Пре ма то ме ли ста екс тре ма ни је јед ном за у век 
фор ми ра на, те уко ли ко сле ди мо Ја шкеа, мо же мо ре ћи да је XXI век 
до нео но ве вр сте екс тре ми за ма.

Упо тре ба екс тре ми зма као „бор бе ног пој ма“ ни је ка рак те-
ри стич на са мо за по ли тич ке бор бе не го и за ака дем ски дис курс. 
Код по је ди них ауто ра при мет на је же ља да се пре ма не ким екс-
тре ми сти ма за у зи ма по мир љи ви ји став не го пре ма дру гим, или да 
се екс тре ми стич ке скло но сти јед не иде о ло шке оп ци је пред ста ве 
као уме ре не, док се дру га оп ци ја и не узи ма у раз ма тра ње. Та ко на 
при мер Бо био са де сним екс тре ми змом ни је же лео чак ни да ра зо-
га ва ра, док је пре ма ле вом екс тре ми зму имао раз у ме ва ње, ако не и 
га јио сим па ти је. „Ка да за ми шљам са го вор ни ке ко је бих не баш да 
убе ђу јем, али да учи ним ма ње по до зри вим, он да то ни су они ко ји 
пот це њу ју и од ба цу ју де мо кра ти ју као вла да ви ну ‘не у спе шних’ – 
на и ме, по сто ја на ре ак ци о нар на де сни ца, ко ја се стал но об на вља 
у нај ра зли чи ти јим ви до ви ма, али увек са истим је дом про тив ‘бе-
смрт них на че ла’. То су они ко ји би ову на шу де мо кра ти ју, крх ку, 
ра њи ву, под ло жну ко руп ци ји и че сто ко рум пи ра ну, хте ли да уни-
ште ка ко би је учи ни ли са вр ше ном; то су они ко ји се по на ша ју, да 
се по слу жи мо чу ве ном Хоб со вом сли ко ви том иде јом, као Пе ли ји не 
кће ри ко је су на ко ма де исе кле ста рог оца да би га по но во ожи ве ле. 
За по чи њу ћи ди ја лог са пр ви ма пре ти нам опа сност да про тра ћи мо 



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.75-92.

82

вре ме. На ста ви ти ди ја лог са овим дру гим зна чи не гу би ти на ду у 
сна гу до брих раз ло га.“18)

ДЕФИНИЦИЈАЕКСТРЕМИЗМА
ИЊЕНИКРИТИЧАРИ

Има ју ћи у ви ду све го ре ре че но, по ста вља се пи та ње да ли је 
де фи ни ци ја екс тре ми зма уоп ште мо гу ћа. Ве ћи на ауто ра ко ји пи шу 
о екс тре ми зму (Уве Ба кес, Ек харт Је се, Нор бер то Бо био, Ште фен 
Ка и лиц) прет по ста вља да та ква де фи ни ци ја по сто ји. Они по ла-
зе од раз ли ке из ме ђу ауто кра ти је, од но сно дик та ту ре, са јед не, и 
де мо кра ти је, од но сно кон сти ту ци о нал не др жа ве, са дру ге стра не. 
Ода тле се ус по ста вља ве за из ме ђу по ли тич ког екс тре ми зма и дик-
та ту ре. Ти ме се, као основ за од ре ђе ње по ли тич ког екс тре ми зма 
узи ма по де ла из ме ђу оних ко ји за сту па ју де мо кра ти ју и оних ко ји 
ал тер на ти ву де мо кра ти ји ви де у не ком об ли ку ауто крат ске вла да-
ви не. Тре ба во ди ти ра чу на да се под де мо кра ти јом у овом слу ча ју 
има у ви ду онај кон цепт ко ји Ро берт Дал на зи ва „по ли ар хи ја“ што 
је схва та ње де мо кра ти је ко је при хва та ве ћи на пи са ца (Дал, Сар то-
ри, Хан тинг тон). При хва та ње овог раз ли ко ва ња зна чи ло би да су 
екс тре ми сти сви они ко ји те же очу ва њу или ус по ста вља њу јед ног 
ауто ри тар ног или то та ли тар ног по рет ка. Дру гим ре чи ма, за ла га ње 
за дик та ту ру и не ли бе рал не об ли ке вла да ви не свр ста ва ло би од ре-
ђе ну гру пу ме ђу екс тре ми сте. На су прот овом по зи тив ном од ре ђе-
њу, екс тре ми зам се мо же и не га тив но де фи ни са ти, као фун да мен-
тал но про ти вље ње де мо кра ти ји или кон крет но, иде ји де мо крат ске, 
устав не др жа ве.19)

У том сми слу реч нич ка де фи ни ци ја ко ју да је Ек хард Је се 
гла си: „По ли тич ки екс тре ми зам је обе ле жен ти ме што он по ри че 
или огра ни ча ва прин ци пе де мо крат ске устав не др жа ве, би ло ви ше 
ње не кон сти ту ци о нал не ком по нен те (на при мер по де лу вла сти, за-
шти ту основ них пра ва, прав ну др жа ву) би ло оне де мо крат ске (на 
при мер су ве ре ни тет на ро да, етос фун да мен тал не јед на ко сти љу ди; 
де мо кра ти ју).“20)

18) Нор бер то Бо био, Будућностдемократије:одбранаправилаигре, Фи лип Ви шњић, Бе о-
град, 1990, стр. 11.

19) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, VS Ver lag für 
So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 15.

20) Ec khard, Jes se, „Ex tre mi smus“ in: Di e ter No hlen, Flo rian Grotz (Hrsg.), KleinesLexikonder
Politik, S. 167.
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Ако се, као што чи не не ки ауто ри21), ли бе рал на де мо кра ти ја, 
по де ла вла сти, вла да ви на пра ва, огра ни че на вла да, не при ко сно ве-
ност при ват не сво ји не и дру го, узму као су штин ске вред но сти на 
ко ји ма по чи ва За пад, он да се пи та ње екс тре ми зма мо же све сти на 
раз ли ку из ме ђу за пад ња ка и ан ти за пад ња ка, при че му су за пад ња-
ци уме ре ни, а ан ти за пад ња ци екс тре ми сти. На овом ме сту тре ба 
по себ но во ди ти ра чу на и да те за пад не вред но сти ни су увек у скла-
ду са по ли тич ком прак сом За пад них зе мља, од но сно да су не ке од 
тих вред но сти у су ко бу са од ре ђе ним про це си ма уну тар ЕУ.22) Ја-
шке пра ви исту па ра ле лу ка да ка же да се не ра ди са мо о гра ђан ско 
ли бе рал ном де мо крат ском вред но сном по рет ку, не го о те ме љи ма 
За пад не ци ви ли за ци је и кул ту ре, о За пад ном на чи ну жи во та, по зи-
ва ју ћи се при то ме на Хан тинг то на.23) Ме ђу тим, као што по ка зу је 
исто ри ја пој ма, екс тре ми зам је ин те грал ни део за пад не тра ди ци-
је.24)На рав но, ова кво де фи ни са ње екс тре ми зма са со бом до но си и 
низ про бле ма. Пре све га, реч је о не га тив ној де фи ни ци ји ко ја од-
ре ђу је екс тре ми зам та ко што твр ди да он ни је де мо кра ти ја, али не 
го во ри о то ме шта екс тре ми зам је сте. Са дру ге стра не, већ је на 
пр ви по глед ви дљи во да се да нас го то во све по ли тич ке стран ке и 
иде о ло ги је по зи ва ју на на род и ки те де мо кра ти јом, те про ис ти че да 
се да нас ви ше ни ко не про ти ви де мо кра ти ји као та квој. Чак и они 
на ко је се обич но гле да као на екс тре ми сте по зи ва ју се на на род и 
на род не ин те ре се, од но сно зах те ва ју де мо кра ти ју, и то „истин ску 
де мо кра ти ју“ и „ствар ну вла да ви ну на ро да“. Зна чи ли то да у вре-
ме ка да се сви по зи ва ју на де мо кра ти ју ви ше не по сто је екс тре ми-
сти? Тре ба има ти на уму да Сар то ри иден ти фи ку је шест мо гу ћих 
ин тер пре та ци ја зна че ња пој ма народ25)из ко јих се мо же из ве сти да 
по сто је и раз ли чи та схва та ња де мо кра ти је. Пре ма Сар то ри ју са мо 
јед на од ин тер пре та ци ја је ком па ти бил на са ли бе рал ном де мо кра-
ти јом. Да кле, да би смо не ку по ли тич ку пар ти ју мо гли озна чи ти као 
екс тре ми сич ку, мо ра ли би смо прет ход но има ти кри стал но ја сну 
иде ју шта под ра зу ме ва мо под пој мом де мо кра ти је и де мо крат ске 
др жа ве. Раз не ва ри јан те екс тре ми зма су у осно ви ма ње или ви ше 
при хва та ле иден ти тет ску те о ри ју де мо кра ти је (die Identiäts the o rie 
der De mo kra tie), што је на кра ју во ди ло за кључ ку да де мо кра ти-

21) Јо ва на Ди ко вић, Алек сан дар Но ва ко вић, „Евро скеп ти ци зам – не до ста ју ћа ка ри ка по ли-
тич ког жи во та Ср би је“, Српскаполитичкамисао, vol. 37, бр. 3, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 74.

22) Ibidem, стр. 74.

23) Jaschke, op.cit, S. 8.

24) До ста нић, op.cit.

25) Ђо ва ни Сар то ри, Демократија-штајето?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, 94-97.
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ја и дик та ту ра ни су ме ђу соб но су прот ста вље не. На ова кво идеј-
но на сле ђе по зи ва ли су се и ко му ни сти у зах те ву за дик та ту ром 
про ле та ри ја та, на ци о нал-со ци ја ли сти, па чак и анар хи сти. Са дру-
ге стра не, из ли бе рал но-де мо крат ске пер спек ти ве про из ла зи да је 
ли бе рал на де мо кра ти ја је ди на мо гу ћа фор ма де мо кра ти је, те да су 
све ал тер на ти ве по рет ку за пра во ауто ри тар не, дик та тор ске, па пре-
ма то ме и екс тре ми стич ке. Ка да се ко ри сти ја ко бин ском па ро лом 
да „не ма сло бо де за не при ја те ље сло бо де“ и са ма „бор бе на де мо-
кра ти ја“ по ста је упит на, ако не и екс тре ми стич ка. Да кле, ако се де-
мо кра ти ја де фи ни ше су ви ше ши ро ко, екс тре ми зам по ста је го то во 
не мо гућ бу ду ћи да се све и сва шта мо же под ве сти под де мо кра ти ју. 
Но, ако се де мо кра ти ја све де ис кљу чи во на ли бе рал ну, екс тре ми-
зам у овом или оном об ли ку вре ба иза сва ког угла, а на сва ку но ву 
иде ју гле да се ис под ока.

Та ко ђе, ако се екс тре ми зам од ре ђу је као про ти вље ње де мо-
кра ти ји, од но сно ли бе рал но-де мо крат ској др жа ви, мо гло би се за-
кљу чи ти да је исто ри ја екс тре ми зма при лич но крат ка. На и ме, док 
ни је по сто ја ла ли бе рал на де мо кра ти ја ни је би ло ни по ли тич ког 
екс тре ми зма, што зна чи да о по ли тич ком екс тре ми зму мо же мо го-
во ри ти као о ре ла тив но но вом фе но ме ну. Не ма сми сла ко ри сти ти 
овај из раз за ду хов не стру је ко је су де ло ва ле пре по ја ве де мо крат-
ске др жа ве.26) Ме ђу тим, ова кво схва та ње про тив ре чи исто ри ји овог 
пој ма. Ако би смо та кво схва та ње при хва ти ли у пот пу но сти, то би 
зна чи ло да Жо зеф де Ме стр или Карл Лу двиг фон Ха лер, ре ци мо, 
ма ко ли ко нам се чи ни ли екс трем ним ипак ни су по ли тич ки екс-
тре ми сти у пра вом сми слу те ре чи, иако су не ки њи хо ви са вре-
ме ни ци (нпр. Вил хелм Тра у гот Круг) иде је ове дво ји це сма тра ли 
„крај њим“, од но сно про бле ма тич ним, док би да на шње след бе ни ке 
њи хо вих иде ја, чак и убла же них, тре ба ло сма тра ти екс тре ми сти ма. 
Да кле, кла си фи ко ва ње не ко га у екс тре ми стич ку или не ек стре ми-
стич ку ску пи ну, у крај њем за ви си од исто риј ског кон тек ста, ду ха 
вре ме на од но сно тре нут них од но са мо ћи. Ова ко од ре ђен по јам 
екс тре ми зма у се би са др жи те жњу ка одр жа ва њу statusaquo.

Екс тре ми зму је мо гу ће при ћи и са дру ге стра не. Вра ти мо се 
по но во Сар то ри ју ко ји пар ти је де ли на си стем ске и ан ти си стем ске, 
при че му, пре све га, има у ви ду ко му ни стич ке и фа ши стич ке пар-
ти је, али и не ке дру ге. У овој по де ли, чак и по јам ан ти си стем ске 
пар ти је под ра зу ме ва не во ље и не спо ра зу ме. „То ком вре ме на сте-
пен и ин тен зи тет ‚про ти вље ња‘ су под ло жни про ме на ма. На да ље, 
ни су све ан ти си стем ске пар ти је та кве у истом сми слу: не га ци ја по-
кри ва или мо же по кри ва ти ши рок ра спон рас по ло же ња по чев од 

26) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, S. 15.
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‚оту ђе ња‘ и то тал ног од ба ци ва ња до ‚про те ста‘. Сад, очи то је да се 
оту ђе ње и про тест раз ли ку ју у вр сти, а не са мо у сте пе ну.“27) Исти-
ни за во љу, без об зи ра да ли је реч о од би ја њу или про те сту, по сле-
ди це су прот ста вља ња се не раз ли ку ју зна чај но за по ли тич ки си-
стем, бу ду ћи да се вла да су о ча ва са истим те шко ћа ма. За јед нич ки 
име ни лац свих ан ти си стем ских пар ти ја пред ста вља њи хов де ле ги-
ти ми за циј ски учи нак. Дру гим ре чи ма, све ан ти си стем ске пар ти је 
до во де у пи та ње ре жим и ути чу на сма ње ње по др шке ре жи му. При 
то ме се оне мо гу ко ри сти ти раз ли чи тим стра те ги ја ма и так ти ка ма. 
По Сар то ри је вом схва та њу, ан ти си стем ска пар ти ја не зна чи и ре-
во лу ци о нар ну пар ти ју. На рав но, све ре во лу ци о нар не пар ти је је су 
ан ти си стем ске, али ан ти си стем ска пар ти ја не мо ра би ти ре во лу ци-
о нар на.28) Сар то ри да кле успе шно из бе га ва вред но сну ком по нен ту 
ко ја је са др жа на у прет ход но при ка за ној де фи ни ци ји екс тре ми зма. 
Осно ва за про су ђи ва ње да ли је не ка пар ти ја ан ти си стем ска или не 
по ста вља се ви ше у од но су на пи та ње де мо кра ти је не го на пи та ње 
за или про тив си сте ма, при че му се ка рак тер си сте ма не до во ди у 
пи та ње. Да кле, у де мо крат ском си сте му ан ти си стем ске су оне пар-
ти је и по кре ти ко ји се за ла жу за дик та ту ру. У дик та тор ском си сте-
му ан ти си стем ски су они ко ји те же де мо кра ти ји. Ка и лиц сма тра да 
по што се су прот ста вље ност из ме ђу си стем ских и ан ти си стем ских 
пар ти ја при ме њу је са мо на де мо кра ти је, при че му се ан ти си тем ске 
и ан ти де мо крат ске пар ти је по кла па ју, те су сто га оне пар ти је ко је 
су исто вре ме но и ан ти си стем ске и ан ти де мо крат ске за пра во екс-
тре ми стич ке.29)

Је дан број кри ти ча ра сма тра да ова кво схва та ње екс тре ми-
зма не до вољ но узи ма у об зир раз ли ке у са мом екс тре ми стич ком 
кор пу су. Ми сли се на то да је екс тре ми зам по ле мич ки по јам ко-
ји слу жи за дис кре ди та ци ју сва ког иде о ло шког про тив ни ка, од-
но сно да се про тив ник пред ста ви као не ко ко је уда љен од оно га 
што се под ра зу ме ва као нор мал но, здра во ра зум ско или по ли тич ки 
ко рект но, што је при мед ба ко ју ис ти че Ја шке.30) Де сни, ле ви и ре-
ли гиј ски екс тре ми зам мо жда има ју за јед нич ког не при ја те ља, али 
их де ле и круп не раз ли ке. Има ју ћи у ви ду све ме ђу соб не бор бе и 
тр ве ња, ре кло би се да та ко ши ро ко од ре ђен екс тре ми стич ки та-
бор не ма го то во ни ка квих за јед нич ких та ча ка, те да се са пој мом 

27) Gi o van ni Sar to ri, Parties andParty System, Euro pean Con sor ti um For Po li ti cal Re se arch 
Press, Lon don, 2005, p. 132.

28) Gi o van ni Sar to ri, Parties andParty System, Euro pean Con sor ti um For Po li ti cal Re se arch 
Press, p. 133.

29) Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, S. 16.

30) Jaschke, op,cit, S. 16.
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ко ји не пра ви раз ли ку из ме ђу ко му ни ста, анар хи ста, ра си ста, на-
ци о нал-бољ ше ви ка, фа ши ста, ми ли тант них бо ра ца за жи во тињ ска 
пра ва, хри шћан ских фун да мен та ли ста и исла ми ста не мо же мно го 
то га учи ни ти. Слич на ствар се де ша ва и са дру гим пој мо ви ма, на 
при мер пој мом то та ли та ри зам. Ако се по јам екс тре ми зам то ли ко 
про ши ри да об у хва та ме ђу соб но раз ли чи те по ја ве, ње го ва са знај на 
сна га сто ји у обр ну тој сра зме ри са ње го вим оби мом. 

Чак и ка да би смо при хва ти ли да не по сто ји екс тре ми зам, 
не го екс тре ми зми ствар не по ста је мно го јед но став ни ја. Пи тер 
Деј вис, ко ји се ба вио ис тра жи ва њем екс трем не де сни це у Фран-
цу ској, по ста вља пи та ње по сто ји ли јед на екс трем на де сни ца или 
ви ше њих? Де Ме стр, émigrés, по бу ње ни ци из Ван де је, ул тра ши, 
Шарл Х, Бу ланж, Ба рес, Ли га па три о та, ан ти-драј фу сов ци, Фран-
цу ска ак ци ја, фа ши стич ке ли ге, Ви ши, па ри ски на ци сти, Algérie
Française, пу жа ди сти и на по слет ку На ци о нал ни фронт. Сви су 
ониу ма њој или ве ћој ме ри ети ке ти ра ни као „екс трем на де сни ца“ 
у про те клих ви ше од 200 го ди на. Има ју ли они за и ста не што за јед-
нич ко и ако има ју, шта је то?31) Исти ни за во љу, Деј вис ипак твр ди 
да је сте те шко, али не и не мо гу ће, иден ти фи ко ва ти екс трем ну де-
сни цу. Ме ђу тим, ду гач ка ли ста де сних екс тре ми ста и „екс тре ми-
ста“ ко ју на во ди ипак до во ди у пи та ње кон цеп ци ју екс тре ми зма. 
Ни је ли На ци о нал ни фронт не што ипак дру га чи је од ван деј ских 
се ља ка, Ва ло о и них на ци о нал них син ди ка ли ста и Мо ра со вих мо-
нар хи ста? Ако већ и од ре ђи ва ње екс трем не де сни це ства ра ве ли ке 
не во ље, ко ли ко је тек он да те шко од ре ди ти екс тре ми зам уоп ште?

На кра ју кра је ва, не ра ди се са мо о иде о ло шким раз ли ка ма, 
не го и о на чи ну, сред стви ма и сте пе ну про ти вље ња си сте му. По је-
ди не екс тре ми стич ке гру пе ко ри сти ће се на си љем, дру ге не. Чак се 
и ме ђу они ма ко ји су спрем ни да при бег ну на си љу мо гу раз ли ко ва-
ти они ко ји се на си љем слу же спо ра дич но и они ко ји ма је по ли тич-
ко на си ље је ди ни modusoperаndi. Ор га ни зо ва на гру па екс тре ми ста 
ко ја де лу је у под зе мљу и слу жи се на си љем не мо же се тре ти ра ти-
на на исти на чин као не ки не за ви сни ин тлек ту а лац ко ји кри ти ку је 
си стем и по ку ша ва да га де ле ги ти ми зу је. Та ко ђе, је дан број ауто ра 
(Ка и лиц, Је се, Макс Ка се, Кас Муд...) пра ви раз ли ку из ме ђу идеј-
не рав ни и рав ни сред ста ва, при че му се идеј на ра ван од но си на 
глав ни циљ гру пе, док се под сред стви ма под ра зу ме ва ју све ме-
то де ко је гру па ко ри сти за по сти за ње свог ци ља. Је се, на при мер, 
го во ри о „ме ком“ екс тре ми зму Ле ви це (Die Lin ke) и „твр дом“ екс-
тре ми зму На ци о нал-де мо крат ске пар ти је Не мач ке (NPD).32) Ме ђу-

31) Pe ter Da vis, TheExtremeRightinFrance, Ro u tled ge, New York, 2002, p. 11.

32) Jes se, Ec khard, „Ex tre mi smus“ in: Di e ter No hlen, Flo rian Grotz (Hrsg.), KleinesLexikonder
Politik, S. 169.
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тим, ту до ла зи до ло гич ког про бле ма, бу ду ћи да се у том слу ча ју 
прет по ста вља по сто ја ње оних ма ње и оних ви ше екс трем них што 
је, ако при хва ти мо да екс тре ми зам не тр пи сте пе но ва ње, ло гич ки 
не ко хе рент но. Као што се не мо же би ти ма ло или сред ње мр тав, не 
мо же се би ти ни ве ћи или ма њи екс трем. Са дру ге стра не, по је ди ни 
те о ре ти ча ри су спрем ни да се па ра ти стич ке ор га ни за ци је одва ја ју 
од екс тре ми ста иако се ови ко ри сте на си љем, бу ду ћи да се се па-
ра ти сти не про ти ве де мо кра ти ји као та квој, већ зах те ва ју сво ју др-
жа ву ко ју ће за тим уре ди ти у скла ду са ли бе рал но-де мо крат ским 
прин ци пи ма, иако се при то ме, исти на, слу же на си љем. 

У ве зи са из не том де фи ни ци јом екс тре ми зма ја вља се још је-
дан про блем. На и ме, по сто је ве ли ке те шко ће ве за не за сме шта ње 
од ре ђе них ти по ва дик та ту ре на оси де мо крат ско-екс тре ми стич ко. 
Где би при па да ли за ступ ни ци би ро крат ско-ми ли та ри стич ке дик та-
ту ре, ко ји исти ни за во љу је су ан ти де мо крат ски, али не по се ду ју 
ни ка кву раз ра ђе ну екс тре ми стич ку иде о ло ги ју? За раз ли ку од по-
ли тич ког екс тре ми зма, ова дик та ту ра се не за ни ма за све то на зор но 
ми си о на ре ње ме ђу ста нов ни штвом.33) Ако се др жи мо Шми то ве по-
де ле на ко ме сар ску и су ве ре ну дик та ту ру, по јам екс тре ми зма био 
би не при мен љив на ко ме сар ску дик та ту ру. На и ме ко ме сар ска дик-
та ту ра је огра ни че ног тра ја ња, од но сно она ко ја су спен ду је устав 
на од ре ђе но вре ме, да би га, ка да се по но во ус по ста ви ред, вра ти ла 
на сна гу.34) Ова дик та ту ра не са мо да не по се ду је не ка кву екс тре-
ми стич ку иде о ло ги ју, не го упра во су прот но, све сно се огра ни ча ва 
на ус по ста вља ње ре да да би за тим вра ти ла на сна гу ста ри устав. 
Да кле, има ју ћи у ви ду прет ход но из не ту де фи ни ци ју екс тре ми-
зма, као на сто ја ња да се де мо крат ски си стем трај но за ме ни не ким 
об ли ком дик та ту ре или то та ли тар ног си сте ма, ја сно је да се та ко 
де фи ни са ни екс тре ми зам од но си ис кљу чи во на су ве ре ну дик та ту-
ру, ко ја укла ња ста ри по ре дак да би га за ме ни ла но вим. Има ју ћи у 
ви ду ову раз ли ку, мо же мо за кљу чи ти да се ко ме сар ска дик та ту ра 
мо же ко ри сти ти про тив екс тре ми стич ког про тив ни ка ко ји зах те ва 
су ве ре ну дик та ту ру. Ме ђу тим, тре ба по ста ви ти пи та ње ка рак те-
ра „бор бе не де мо кра ти је“ од но сно да ли се у бор би про тив екс-
тре ми зма мо гу ко ри сти ти екс тре ми стич ка сред ства? Ја ко бин ска и 
Сен-Жи сто ва бор ба за очу ва ње те ко ви на ре во лу ци је за вр ше на је 
ги љо ти ном. Са дру ге стра не, ако се до слов но др жи мо де фи ни ци је 
екс тре ми зма, зна чи ли то да је и аме рич ка бор ба про тив те ро ри-
зма но ви вид екс тре ми стич ке по ли ти ке, по го то во у све тлу уки да ња 
људ ских пра ва за тво ре ни ци ма у ло го ри ма као што је Гван та на мо? 

33) Ka i litz, op.cit,S. 17.

34) Carl Schmitt, DieDiktatur,VondenAnfängendesmodernenSouveränitätsgedankensbiszum
proletarischenKlassenkampf, Dun cker & Hum blot, München, Le ip zig, 1921.
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Пи та ње се мо же и дру га чи је по ста ви ти: мо же ли се бор бе на де мо-
кра ти ја пре тво ри ти у оби чан лов на ве шти це под ма ском очу ва ња 
де мо кра ти је?

У оној ме ри у ко јој го ре из не та де фи ни ци ја екс тре ми зма не 
мо же да иза ђе на крај са дик та ту ром, у јед на кој ме ри не мо же ни 
да од го во ри на иза зо ве но вих ги ба ња на де сни ци. На и ме, де сни ца, 
чак и она ко ја се че сто на зи ва крај ња, про шла је кроз ве ли ке про ме-
не и тран сфор ма ци је. Реч је о но вом фе но ме ну ко ји Ро џер Гри фин 
на зи ва „ет но крат ски ли бе ра ли зам“. На де сни ци је ли бе ра ли зам по-
бе дио, али је то но ви на ци о на ли стич ки ли бе ра ли зам. „Он го во ри 
је зи ком ‘пра ва’ – пра ва ет нич ких на ро да, пра ва на кул ту ру – ко ји се 
обра ћа ду бо ко уса ђе ним и ра зу мљи вим стра хо ви ма еро зи је иден-
ти те та и тра ди ци је ко је мо гу про у зро чи ти гло ба ли зи ра ју ће (али са-
мо дје ло ми це хо мо ге ни зу ју ће) си ле ви со ке мо дер но сти. То је дис-
курз чи ја је со фи сти ци ра ност по ра сла за хва љу ју ћи те о ре ти ча ри ма 
кoмунитаријанизма, ет но плу ра ли зма и ди фе рен ци ја ли зма, а по ра-
сла је и ње го ва ле ги тим ност у кон тек сту оправ да не за бри ну то сти 
због кул тур не гло ба ли за ци је.“35) Пар ти је као што су На ци о нал ни 
фронт, Фла на ски блок, Се вер на ли га, Ре пу бли кан ци у Не мач кој, 
про гре си ви стич ке пар ти је у скан ди нав ским зе мља ма или Пар ти ја 
сло бо де не пред ви ђа ју про ме ну си сте ма не ким но вим и дру га чи јим 
си сте мом. Оне се не ма ски ра ју, оне су су штин ски ли бе рал не и при-
хва ти ле су пра ви ла игре ли бе рал не де мо кра ти је. Оне са мо ин си-
сти ра ју на те ма ма ко је сма тра ју за не ма ре ним. Та ко су, на при мер, 
глав не те ме ко ји ма се ба ви На ци о нал ни фронт ими гра ци ја, по раст 
кри ми на ла и со ци јал на не си гур ност.36) Њи хов на ци о на ли зам и про-
ти вље ње мул ти кул ту ра ли зму мо гу из гле да ти пре те ра ним или ири-
ти ра ти по је дин це, али их то још не чи ни екс тре ми сти ма. У крај њој 
ли ни ји са ве зи из ме ђу на ци о на ли зма и ли бе ра ли зма или на ци о на-
ли зма и де мо кра ти је ни су не по зна ти у исто ри ји. Пи сци ко ји се ба ве 
екс тре ми змом оста ју не си гур ни по овом пи та њу. Та ко пре ма тврд-
њи Ка и ли ца, На ци о нал ни фронт не ма раз ра ђе ну екс тре ми стич ку 
иде о ло ги ју37), Се вер на ли га уоп ште ни је екс тре ми стич ка ор га ни-
за ци ја, али исто вре ме но твр ди да су ита ли јан ска На ци о нал на али-
јан са и аустриј ска Пар ти ја сло бо де се ми де мо крат ске, а не мач ки 
Ре пу бли кан ци, чак и по што су убла жи ли ства о ве, екс тре ми сти. Са 
дру ге стра не Гри фин на све ове пар ти је гле да као на опа сност по 
ли бе рал ну де мо кра ти ју38), од но сно оспо ра ва им ле ги тим ност.

35) Ro ger Gif fin, „In ter reg num ili ko nač ni ca? Ra di kal na de sni ca u post fa ši stič ko do ba“, Mic hael 
Fre e den (ur.) Političkeideologije:noviprikaz, Al go ri tam, Za greb, 2006, str. 183-184.

36) Ka i litz, op.cit,S. 135-136.

37) Ka i litz, op.cit,S. 136.

38) Gif fin, op.cit, str. 184.
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По ред ши ро ке „си ве зо не“ на де сни ци, по сто ји исто то ли ко 
ши ро ка си ва зо на и на ле ви ци. Ан ти гло ба ли сти, бор ци за пра ва 
жи во ти ња и ра ди кал ни бор ци за очу ва ње жи вот не сре ди не, уоп-
ште ра ди кал на кри ла свих но вих по кре та, мо гу се свр ста ти ме ђу 
екс тре ми сте, ка ко то чи ни Ја шке, али исти ни за во љу, те шко да се 
и ме ђу њи ма на ла зе они ко ји за и ста до во де у пи та ње кон сти ту ци-
о нал ну де мо кра ти ју. Чак се ни сам Ја шке у сво јој књи зи не ба ви 
овим ви дом екс тре ми зма. Да ли то зна чи да је опет реч о не ка квој 
„си вој зо ни“? Пре ма Ка и ли цу зо ни „из ме ђу екс тре ми зам и де мо-
кра ти је“ при па да ју и мла до кон зер ва тив ци, док је ка рак тер но ве ле-
ви це под зна ком пи та ња.39)

У ве зи са ис тра жи ва њем екс тре ми зма про блем пред ста вља 
и про це њи ва ње ствар них на ме ра не ке ор га ни за ци је. Не са мо да се 
све пар ти је, па чак и оне екс тре ми стич ке, по зи ва ју на де мо кра ти ју, 
већ је са свим ја сно да ће опо зи ци о не пар ти је по ку ша ва ти да при-
кри ју свој ауто ри тар ни ка рак тер, ко ји ће до пу ног из ра жа ја до ћи 
тек ка да не ка пар ти ја по ста не вла да ју ћа. Исти на је да у про гра ми ма 
ко му ни стич ких пар ти ја не пи ше ни шта о ства ра њу тај не по ли ци је, 
али исто та ко је исти на да се сва ки ко му ни стич ки ре жим ко ри стио 
тај ном по ли ци јом. Па ипак, да ли то зна чи да је сва ки по ку шај ко-
му ни стич ких пар ти ја да се де мо кра ти зу ју са мо ми ми кри ја, и да се 
иза сва ког по зи ва ња на „на род ну за јед ни цу“ кри је но ви Хи тлер?

***
Из све га ре че ног сле ди да у ве зи са од ре ђе њем екс тре ми зма 

по сто је број не не до у ми це те да је до ми нант ну де фи ни ци ју по треб-
но пре и спи та ти. На пр вом ме сту де фи ни ци ја екс тре ми зма за ви сна 
је од де фи ни ци је де мо кра ти је. Ти ме се не го во ри шта екс тре ми зам 
је сте не го шта ни је, од но сно је дан не ја сан кон цепт (екс тре ми зам) 
сто ји у за ви сно сти од дру гог не ја сног кон цеп та (де мо кра ти ја). Та-
ко ђе, та ко кон сти ту и сан по јам екс тре ми зма слу жи одр жа ва њу sta-
tusaquo, од но сно сва ку ал тер на ти ву ета бли ра ном си сте му од ре ђу-
је као ма ње или ви ше екс тре ми стич ку, што је нај ве ћа за мер ка ко ја 
му се ста вља на те рет. То би та ко ђе зна чи ло да се по јам екс тре-
ми зма мо же про ши ри ти до те ме ре да екс тре ми зам ап сор бу је све 
про тив ни ке тре нут ног ста ња ства ри. Са дру ге стра не, ова ко де фи-
ни сан екс тре ми зам не во ди ра чу на о исто риј ском кон тек сту од но-
сно о усло ви ма у ко ји ма се овај по јам ко ри сти. Про бле ма ти чан је 
не де фи ни сан став пре ма фе но ме ни ма би ро крат ске дик та ту ре, сту-
дент ских по бу на из ше зде се тих го ди на и но ве ле ви це, за тим но вом 
по зи ци о ни ра њу на де сни ци, ре ли гиј ском фун да мен та ли зму или 
ра ди кал ним бор ци ма за пра ва жи во ти ња. Екс тре ми зам, она ко ка ко 

39) Ka i litz, op.cit,S. 87, 92.
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је го ре де фи ни сан, оста вља су ви ше ве ли ке „си ве зо не“ из ме ђу екс-
тре ми зма и де мо кра ти је. То са мо по се би не мо ра би ти ни шта ло-
ше, али и те „си ве зо не“ мо ра ју има ти не ко име, од но сно и за њих 
мо ра по сто ја ти не ка кво об ја шње ње. Исте „си ве зо не“ оста вља ју 
пре ви ше про сто ра за иде о ло шку при стра сност при кла си фи ка ци-
је екс тре ми ста. Та ко ђе, ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве екс тре ми змом 
не по сто ји ја сан став у ве зи са по де ла ма уну тар екс тре ми зма. Док 
јед ни го во ре о ле вом и де сном екс тре ми зму, дру ги уба цу ју и екс-
тре ми зам цен тра, док тре ћи од ба цу ју по де лу на ле ви и де сни. За то 
не тре ба да чу ди да се че сто ја вља ју кри ти ке екс тре ми зма као пој-
ма. Па ипак, ни про тив ни ци до ми нант ног схва та ња не ма ју ни ка кву 
за јед нич ку по зи ци ју ко ју би мо гли да су прот ста ве до ми нант ној де-
фи ни ци ји. Све у све му по јам екс тре ми зам ни је да ле ко од ма као од 
стиг ма ти зи ра ју ће ре чи и ети ке те ко ја ви ше слу жи да са кри је не го 
да осве тли, а ко јом се ко ри сте они ко ји рас по ла жу со ци јал ном мо-
ћи да де фи ни шу пој мо ве.
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DusanDostanic

DEFINITIONOFEXTREMISM–
PROBLEMSANDDOUBTS

Resume
In this ar tic le the aut hor de als with a num ber of short co mings of 

the do mi nant de fi ni tion of ex tre mism. First, the de fi ni tion of ex tre mism 
is de pen dent on the de fi ni tion of de moc racy. This do es not say what 
ex tre mism is but what is not, ac tu ally, a va gue con cept (ex tre mism) is 
de pen ding on anot her va gue con cept (de moc racy). Al so, in this way 
con sti tu ted con cep tion of ex tre mism ser ves to ma in tain the sta tus quo, 
so any al ter na ti ve to the esta blis hed system is de fi ned as mo re or less 
ex tre mist. This is the most im por tant com pla int to this con cept. It wo-
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uld al so mean that the con cept of ex tre mism can be ex pan ded to the po-
int when ex tre mism ab sorbs all op po nents of the cur rent sta te of af fa irs. 
On the ot her hand, so de fi ned ex tre mism do es not ta ke in to ac co unt the 
hi sto ri cal con text or the con di ti ons in which this term is used. Al so am-
bi gu o us at ti tu de to wards the phe no me na of bu re a uc ra tic dic ta tor ship, 
the stu dent re bel li ons of the six ti es and the New Left, then the new po-
si ti o ning of the right wing, re li gi o us fun da men ta lism or ra di cal ani mal 
rights ac ti vists is al so pro ble ma tic. Ex tre mism, as de fi ned abo ve, le a ves 
too many and too lar ge “gray zo nes” bet we en de moc racy and ex tre-
mism. Ho we ver, this do es not ha ve to be anything wrong, but tho se 
“gray zo nes” must ha ve a na me, and the re must be so me kind of ex pla-
na ti on for them. The sa me “gray zo nes” le a ve too much ro om for the 
ide o lo gi cal bi as of the clas si fi ca tion ex tre mists. Al so, among the aut-
hors who deal with ex tre mism the re is no cle ar po si tion on the di vi si ons 
wit hin the ex tre mism. Whi le so me spe ak of left and right ex tre mism, 
ot hers men tion ra di cal cen tre, ra di cal mid dle or ra di cal cen trism, whi le 
the third gro up of aut hors re ject the di vi sion in to left and right. So, is 
the re only one ex tre mism as a who le, two or even three dif fe rent types 
of ex tre mism? Ha ving that in mind, we do not ha ve to be asto nis hed by 
of ten cri ti qu es of the con cept of ex tre mism. Ho we ver, even op po nents 
of the do mi nant un der stan ding ha ve no com mon po si tion that co uld op-
po se to do mi nant de fi ni tion. All in all, the term ex tre mism is not very 
far from stig ma ti zing words and la bels and which is used by tho se who 
ha ve the so cial po wer to de fi ne the se terms.
Key words: ex tre mism, left, right, de moc racy, dic ta tor ship

* Овај рад је примљен 13. марта 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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Криминалистичко-полицијскаакадемијауБеограду

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕИЗМЕЂУ
ПРАВАИПОЛИТИКЕ*

Сажетак
Аутор у ра ду при ка зу је ге не зу агре си је као ме ђу на род ног 

кри вич ног де ла са по себ ним ак цен том на пр ву ре ви зи о ну кон фе-
рен ци јио Ме ђу на род ном кри вич ном су ду, ко ја је одр жа нау Кам-
па ли у Уган ди, од 31. ма ја до 11. ју на 2010. го ди не.Ме ђу на род ни 
кри вич ни суд, осно ван Рим ским ста ту том 1998. го ди не, је пре ма 
чла ну 5. Ста ту та над ле жан за во ђе ње кри вич ног по ступ ка за че ти-
ри ме ђу на род на кри вич на де ла: кри вич но де ло ге но ци да, кри вич на 
де ла про тив чо веч но сти, рат не зло чи не и кри вич но де ло агре си је. 
За кри вич но де ло агре си је ни је би ло мо гу ће по кре ну ти кри вич ни 
по сту пак,иако се она фор мал но на ла зи ла у над ле жно сти Су да, јер 
ни су би ли усво је ни ње ни еле мен ти.У чла ну 123. Рим ског ста ту та 
пред ви ђе но је да ће се дам го ди на по сту па њу на сна гу овог Ста ту та 
Ге не рал ни се кре тар УН са зва ти кон фе рен ци ју за по нов но раз ма-
тра ње Ста ту та тј. аманд ма на ко ји се, пре све га, мо гу од но си ти на 
кри вич на де ла ко ја су пре ма чла ну 5. у над ле жно сти Су да. Фи нал-
ни акт ве ли ке ди пло мат ске кон фе рен ци је у Ри му, ко ја је одр жа на 
под окри љем Ује ди ње них На ци ја, на ло жио је по себ ној ко ми си ји 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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(ThePreparatoryCommission for theCourt)  да при пре ми од ред бе 
о агре си ји, укљу чу ју ћи де фи ни ци ју, еле мен те зло чи на агре си је и 
усло ве под ко ји ма ће Суд спро во ди ти сво ју над ле жност. Тај за да-
так је за вр ши ла Спе ци јал на рад на гру па за кри вич но де ло агре си је 
(SpecialWorkingGroupontheCrimeofAggression-SWGCA) фор ми-
ра на од стра не скуп шти не др жа ва чла ни ца Ста ту та. Њен из ве штај 
је пред ста вљао глав ни пред мет раз ма тра ња у Кам па ли.Рас пра ва о 
кри вич ном де лу агре си је би ла је уско по ве за на са ди ску си јом о 
уло зи ко ја ће би ти ре зер ви са на за Са вет без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја у кон ста то ва њу да је акт агре си је учи њен. Аутор ука зу је 
на два нај зна чај ни ја пи та ња. Пр во, да ли од лу ке Са ве та Без бед но-
сти мо гу да ути чу на кри вич ни по сту пак пред Су дом ко ји тре ба да 
пред ста вља не за ви сно суд ско те ло, и дру го, да ли ће се аманд ман 
ко јим је до пу њен Рим ски ста тут при ме њи ва ти ergaomnes, или са мо 
у од но су на оне др жа ве ко је га при хва те?
Кључ не ре чи: Рим ски ста тут, кри вич но де ло, агре си ја, Са вет без бед но-

сти, Ује ди ње не На ци је, над ле жност, Ме ђу на род ни кри-
вич ни суд

„Један од најзначајнијих задатака међународног кри
вичногправајејаснопрецизирањекојапонашањапред
стављајумеђународнакривичнаделаињиховодефини
сање“1)

Лон дон ски спо ра зум из 1945. го ди не агре си ју по сма тра као 
кри вич но де ло по је дин ца (зло чин про тив ми ра). За њу се, у пе ри-
о ду 1945-1948, су ди ло пред Ме ђу на род ним вој ним три бу на ли ма. 
Ге не рал на скуп шти на Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја2) јед но-
гла сно је усво ји ла Ре зо лу ци ју бр. 95 од 11. де цем бра 1946. го ди не 
ко јом прин ци пи усво је ни на су ђе њу у Нир нбер гу по ста ју те мељ 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва.3) То би тре ба ло да зна чи да све др-
жа ве ко је су у овој фа зи би ле чла ни це ОУН-а при хва та ју де фи ни-
ци ју агре си је као зло чи на про тив ми ра.4) Ме ђу тим, кри вич но де ло 
агре си је, на кон тог пе ри о да, па да у за бо рав. У те о ри ји се на во ди 
не ко ли ко раз ло га за та кву си ту а ци ју. Пр во, у пе ри о ду 1945-1948. 

1) Gi deon Bo as, Ja mes L. Bischoff, Na ta lie L. Reid, InternationalCriminalLawPractitioner
Library,VolumeII,ElementsofcrimesunderInternationalLaw, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
New York, 2009, стр. 1.

2) У да љем тек сту: ОУН

3) Ми лан Шку лић, Међународникривичнисуд-надлежностипоступак, Цен тар за пу бли-
ка ци ју Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, стр. 40. 

4) Аntonio Cas se se, “On so me Pro ble ma ti cal Aspects of the Cri me of Ag gres sion”, LeidenJour-
nalofInternationalLaw,Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 20/2007, стр.842.
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го ди не би ло је ла ко те ре ти ти ли де ре по ко ре них зе ма ља. Звер ства 
ко ја су учи ње на то ком IIсветс ког ра та и кр ше ње од ред би ме ђу на-
род них уго во ра до ве ли су до осни ва ња Ме ђу на род них вој них три-
бу на ла. Од ред бе Ста ту та три бу на ла, иако у по је ди ним сег мен ти ма 
ди ску та бил не, за јед но са оп штим прин ци пи ма кри вич ног пра ва 
би ле су до вољ не да кон сти ту и шу кри ви цу учи ни ла ца те шких кри-
вич них де ла. Дру го, По ве ља ОУН уста но вља ва ка да је упо тре ба 
си ле, од но сно прет ња упо тре бом си ле, за бра ње на (члан 2. став. 4) 
и ка да је до пу ште на (у слу ча ју одо бре ња од стра не Са ве та без бед-
но сти чл. 42-49 По ве ље или у слу ча ју са мо од бра не чл. 51 по ве ље). 
Тре ће, хлад ни рат је до вео до то га да се чла ни це оба бло ка уз др жа-
ва ју од кон ци пи ра ња агре си је јер би она мо гла би ти ко ри шће на у 
иде о ло шкој и по ли тич кој бор би из ме ђу њих.5)

Ко нач но, 2010. го ди не у Кам па ли,чи ни ло се да по сто ји ин те-
рес за уоб ли ча ва ње кри вич ног де ла агре си је. Отво ре но ло би ра ње 
про тив ра ти фи ка ци је спо ра зу ма о аманд ма ни ма на Рим ски ста тут 
по ка зу је да иде ја о окон ча њу не ка жњи во сти за нај те жа кри вич на 
де лау ме ђу на род ној за јед ни ци још ни је са зре ла, иако јеу Пре ам-
бу ли Ста ту та ис так ну то да нај о збиљ ни ји зло чи ни не сме ју про ћи 
не ка жње но. 

ИСТОРИЈСКАГЕНЕЗААГРЕСИЈЕ

Исто риј ски-прав но по сма тра но тер мин агре си ја се по ми њао 
у не ко ли ко раз ли чи тих уго во ра и до ку ме на та у XX ве ку. 

Вер сај ски ми ров ни уго вор из 1919. го ди не у чла ну 231. пред-
ви ђа од го вор ност Не мач ке и ње них са ве зни ка за про у зро ко ва не гу-
бит ке и при чи ње ну ште ту си ла ма са ве зни ца ма и њи хо вим гра ђа ни-
ма, ко ју су пре тр пе ли као по сле ди цу ра та на мет ну тог агре си јом, од 
стра не Не мач ке и ње них са ве зни ка. Цар Ви љем II, пр во оп ту же ни 
и глав ни зло чи нац, на ла зио се у Хо лан ди ји. До су ђе ња ни ка да ни је 
до шло јер је хо ланд ска вла да од би ла да га из ру чи, по зи ва ју ћи се 
на чи ње ни цу да кри вич на де ла за ко ја се тра жи из ру чи ва ње ни су 
пред ви ђе на уго во ри ма ко је Хо лан ди ја има са оста лим зе мља ма.6) 
На ме ра са ве зни ка је би ла да се не мач ком кај зе ру су ди за „кр ше ње 
ме ђу на род ног мо ра ла и не по вре ди во сти ме ђу на род них уго во ра’’ а 
не за агре си ју. По ми шље њу по је ди них ауто ра, у ова квој фор му ла-
ци ји мно го је ја чи на гла сак на мо ра лу не го на пра ву али је учи њен 

5) Исто, стр. 844.

6) Вла дан Ва си ли је вић, Међународникривичнисуд, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о-
ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1968, стр. 15. 
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зна ча јан ко рак јер је по кре ну то пи та ње ин ди ви ду ал не кри вич не 
од го вор но сти и учи њен је пр ви по ку шај да се ка зни јед на агре-
сор ска др жа ва из во ђе њем пред суд ње ног по гла ва ра. Уда ља ва ње 
од кла сич ног ме ђу на род ног пра ва би ло је су ви ше оштро да би се 
у пот пу но сти и од јед ном мо гло спро ве сти и на прав ном те ре ну.7)

 Про блем агре си је се рас пра вљао и у окви ру Дру штва на ро-
да. Пакт Дру тва на ро да из 1920.го ди не у чла ну 10. је про пи си вао да 
ће чла ни це Дру штва пред у зе ти ме ре за по што ва ње и очу ва ње те ри-
то ри јал ног ин те гри те та и по сто је ће по ли тич ке не за ви сно сти свих 
др жа ва чла ни ца Дру штва од спо ља шње агре си је. У слу ча ју би ло 
ка кве агре си је, прет ње или опа сно сти иза зва не та квом агре си јом, 
Са вет ће од лу чи ти ко је ће ме ре пред у зе ти ка ко би се ова оба ве за 
ис пу ни ла. Члан 11. Пак та дао је овла шће ња Са ве ту Дру штва на ро-
да да ин тер ве ни ше у слу ча ју ра та или прет ње ра том. 

Зна ча јан до ку мент у ве зи са де фи ни са њем агре си је је су уго-
во ри пот пи са ни у Ло кар ну 16. ок то бра 1925. го ди не. У том ин стру-
мен ту се раз ли ку је тзв. про ста и фла грант на агре си ја. Под пој мом 
агре си је под ра зу ме ва ју се две вр сте рад њи, од но сно ору жа них ака-
та. У пр вој гру пи су на пад, ин ва зи ја и агре со ср ки рат, а у дру гој 
пре ла зак гра ни це, отва ра ње не при ја тељ ства и кон цен тра ци ја ору-
жа них сна га на те ри то ри ју де ми ли та ри зо ва не зо не.8)

Ке лог- Бри ја нов пакт пот пи са ло је 27. ав гу ста 1928. го ди не 
пет на ест др жа ва, а већ 1939. го ди не њи ме су би ле ве за не ше зде сет 
три др жа ве. Ве ли ки број ауто ра се сла же да је та да пр ви пут на ста-
ла иде ја о ста вља њу ра та ван за ко на.9) У чла ну 1. пи ше да ви со ке 
стра не уго вор ни це све ча но из ја вљу ју, у име сво јих на ро да, да осу-
ђу ју при бе га ва ње ра ту ра ди ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва и да 
га се од ри чу као ин стру мен та на ци о нал не по ли ти ке у ме ђу соб ним 
од но си ма. Ду бља ана ли за тог пак та ука зу је на ње гов глав ни не до-
ста так а то је чи ње ни ца да су се пот пи сни це од ре кле ра та у њи хо-
вим „ме ђу соб ним од но си ма’’, што зна чи, да је рат још остао као 
за ко ни то сред ство у са мо од бра ни ра ди за шти те сво јих ин те ре са и 
из ме ђу др жа ва пот пи сни ца пак та и оних ко је то ни су. 

Је дан од по ку ша ја да се осу ди агре си ја и до ђе до де фи ни ци је 
агре си је је сте и Кон фе рен ци ја за сма ње ње и огра ни че ње на о ру жа-
ња ко ја је одр жа на 1933. го ди не. Со вјет ска де ле га ци ја на че лу са 

7) Ми о драг  Су ки ја со вић, Појамагресијеумеђународномправу, Ин сти тут за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1967, стр. 30.

8) Га вро  Пе ра зић, Међународноратноправо, Вој но и зда вач ки и но вин ски цен тар, Бе о-
град, 1986, стр. 53.

9) Исто.
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Ли тви но вим под не ла је На црт де кла ра ци је о де фи ни ци ји на па да ча. 
У чла ну 1. тог на цр та ста ја ло је да ће би ти про гла ше на агре со ром 
др жа ва ко ја бу де пр ва из вр ши ла јед ну од сле де ћих рад њи: об ја ви ла 
рат дру гој др жа ви; из вр ши ла ин ва зи ју по мо ћу сво је ору жа не си ле 
на те ри то ри ју дру ге др жа ве без об ја ве ра та; бом бар до ва ла сво јом 
су во зем ном, по мор ском или ва зду шном вој ном си лом те ри то ри ју, 
бро до ве или ва зду хо пло ве дру ге др жа ве; бло ки ра ла оба ле или лу ке 
дру ге др жа ве и ушла на те ри то ри ју дру ге др жа ве, без одо бре ња те 
др жа ве, од но сно по сту пи ла су прот но та квом одо бре њу.10)

Пр во ме ђу на род но су ђе ње за агре си ју, под име ном „зло чин 
про тив ми ра“, во ди ло се пред Ме ђу на род ним вој ним три бу на лом 
у Нир нбер гу на кон Дру гог свет ског ра та. Лон дон ским спо ра зу мом 
од 8. ав гу ста 1945. го ди не утвр ђе но је да се уста но ви Ме ђу на род ни 
вој ни три бу нал за су ђе ње рат ним зло чин ци ма из II свет ског ра та. 
Усво јен је и Ста тут тог три бу на ла. Пре от по чи ња ња су ђе ња у Нир-
нбер гу Лон дон ски спо ра зум и Ста тут Ме ђу на род ног вој ног су да 
при хва ти ло је, по ред че ти ри ве ли ке си ле пот пи сни це, још де вет-
на ест др жа ва, ме ђу ко ји ма је би ла и Ју го сла ви ја. Пре ма чла ну 6. 
Ста ту та Суд је био над ле жан, из ме ђу оста лих де ла, и за зло чи не 
про тив ми ра, тј. пла ни ра ње, при пре ма ње, за по чи ња ње или во ђе-
ње 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, или уче ство ва ње у не ком за јед нич ком 
пла ну или за ве ри за из вр ше ње не ког од на ве де них де ла.11) Нај о-
збиљ ни ји при го вор Три бу на лу у Нир нбер гу од но сио се на кр ше ње 
на че ла nullumcrimen,nullapoenasinelege,тј. на ње гов сег мент lex-
praevia.На ро чи то се ис ти ца ло да је ре тро ак тив на при ме на за ко на 
не до зво ље на, да је Ста тут уста но вио но ва кри вич на де ла и да је 
Три бу нал при ме нио за кон expostfacto.12) Ова тврд ња је од ба че на на-
во ђе њем да је во ђе ње агре сив ног ра та пред ста вља ло зло чин што је 
би ло утвр ђе но још  1928. го ди не у Ке лог- Бри ја но вом пак ту. Та ко-
ђе, Три бу нал је мо рао да до ка же да у ме ђу на род ном пра ву по сто ји 
од го вор ност по је дин ца а не са мо др жа ва, што је учи ње но по зи ва-
њем на Вер сај ски ми ров ни уго вор. 

По ред Ме ђу на род ног вој ног су да уста но вље ног Лон дон ским 
спо ра зу мом, Про кла ма ци јом аме рич ког ге не ра ла Да гла са Ме кАр-
ту ра (DouglasMacArtur ) осно ван је 19. ја ну а ра 1946. го ди не Ме-

10) Исто.

11) Злочинипротивчовечностиимеђународногправа, Нир нбер шка пре су да и до ку мен ти о 
ге но ци ду, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1992, стр. 39.

12) Ro bert Cryer, Ha kan  Fri man, Da rryl Ro bin son, Eli za beth Wilm shurst, AnIntroductiontoIn-
ternationalCriminal Law andProcedure, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2010, 
стр. 313.
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ђу на род ни вој ни три бу нал за Да ле ки ис ток, чи је је се ди ште би ло у 
То ки ју. Ње гов за да так је био да су ди ја пан ским рат ним зло чин ци ма. 
Члан 5 (а) То киј ске по ве ље про пи су је ин ди ви ду ал ну од го вор ност 
за зло чи не про тив ми ра (агре си ју), од ре ђу ју ћи је као пла ни ра ње, 
при пре ма ње, за по чи ња ње или во ђе ње  агре сор ског ра та, без об зи-
ра да ли је об ја вљен или ни је, или ра та ко јим се кр ше ме ђу на род ни 
уго во ри, спо ра зу ми или га ран ти је, или уче ство ва ње у за јед нич ком 
пла ну или за ве ри за из вр ше ње би ло ког од го ре на ве де них де ла. 
То киј ска пре су да из но вем бра 1948. го ди на огла си ла је кри вим оп-
ту же не за агре си ју.13)

По ве ља Ује ди ње них на ци ја има ве ли ки зна чај у да љем огра-
ни ча ва њу пра ва на рат. Она уме сто пра ви ла о за бра ни при бе га ва-
ња агре сор ском ра ту ко ри сти син таг му „за бра на упо тре ба си ле и 
прет ње упо тре бе си ле’’. По ве ља за бра њу је не по сред ну упо тре бу 
си ле и прет њу про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич-
ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, од но сно упо тре бу си ле и прет ње 
ко је би на ма ко ји дру ги на чин би ле у су прот но сти са ци ље ви ма 
Ује ди ње них на ци ја (члан 2. тач ка 4). Ова за бра на је до пу ње на од-
ред ба ма о мир ном ре ша ва њу спо ро ва и ко лек тив ној без бед но сти. 
По ве ља Ује ди ње них на ци ја не са др жи де фи ни ци ју агре си је, јер је 
при ли ком ње ног усва ја ња на Кон фе рен ци ји у Сан Фран ци ску 1945. 
го ди не пре о вла да ло ми шље ње да ни су са зре ли усло ви да се она 
фор му ли ше у овом до ку мен ту.14) Про блем с агре си јом је у то ме што 
су ве ли ке си ле ра ди је же ле ле да из бег ну де фи ни са ње кр ше ња за-
бра не си ле, са др жа ног у чла ну 2. тач ка 4. По ве ље УН, ка ко би се би 
оста ви ле до вољ но про сто ра за по је ди нач ну при ме ну те од ред бе и 
ко лек тив ну при ме ну у Са ве ту без бед но сти.15) У слу ча ју упо тре бе 
си ле Са вет без бед но сти УН утвр ђу је да ли по сто ји прет ња ми ру, 
по вре да ми ра или агре си ја и да је пре по ру ке или од лу чу је ко је ће 
се ме ре  пред у зе ти у скла ду са чла но ви ма 41 и 42 По ве ље,  да би 
се одр жа ли или ус по ста ви ли  ме ђу на род ни мир и без бед ност (члан 
39 По ве ље УН). Утвр ђи ва ње прет ње ми ру, по вре де ми ра и ака та 
агре си је од стра не Са ве та без бед но сти пред ста вља ло је јед но но во 
ре ше ње ко је је прав да но ти ме да се у окви ру По ве ље УН не мо же 
усво ји ти аде кват на де фи ни ци ја агре си је ко ја би по кри ва ла све мо-
гу ће слу ча је ве, те да је бо ље ре ше ње да по сто ја ње ака та агре си је 

13) Be nja min B. Fe rencz, „Ena bling The In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt  to Pu nish Ag gres sion“, 
WashingtonUniversityGlobalStudiesLawReview, Was hing ton Uni ver sity School of Law,St. 
Lo u is, 6/ 2007, стр. 553.

14) Зо ран Ву чи нић, Међународноратноихуманитарноправо, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2006, стр. 66.

15) Ан то нио Ка се зе, Међународнокривичноправо, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе-
о град, 2005, стр. 128.
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утвр ђу је упра во Са вет без бед но сти. По ве ља Ује ди ње них на ци ја 
је пред ви де ла и слу ча је ве ка да је упо тре ба си ле до зво ље на. До-
пу ште на је у слу ча ју одо бре ња од стра не Са ве та без бед но сти и у 
слу ча ју ин ди ви ду ал не и ко лек тив не са мо од бра не.16) Ин ди ви ду ал на 
са мо од бра на под ра зу ме ва пра во др жа ве да се бра ни ако је на пад-
ну та, док ко лек тив на са мо од бра на узи ма у об зир чи ње ни цу по сто-
ја ња мно гих др жав но-вој них са ве за скло пље них ра ди ме ђу соб не 
са мо од бра не. Пра ви ла за бра не су би ла, углав ном, ја сна. Ме ђу тим, 
до пу ште ње је до не кло би ло спор но. Тач ни је, ни је би ло ја сно да 
ли је пред у хи тре на са мо од бра на до пу ште на, и уко ли ко је сте – под 
ко јим усло ви ма. Са мо од бра на би тре ба ло да је за ко ни та (сход но 
пра вил ном ту ма че њу чла на 51) ка да по сто ји бли ска опа сност од 
ору жа ног на па да од стра не дру ге др жа ве (као у слу ча ју Изра е ла 
1967. го ди не, ка да се ме ђу на род на за јед ни ца ни је про ти ви ла на па-
ду од стра не Изра е ла у ци љу спре ча ва ња пред сто је ће ин ва зи је не-
ких арап ских зе ма ља). Уме сто то га, пред у хи тре на са мо од бра на је 
не за ко ни та ка да је на пад ини ци ран ра ди спре ча ва ња мо гу ће бу ду ће 
агре си је (пре вен тив на са мо од бра на, као у слу ча ју на па да Изра е-
ла на Ирак 1981. го ди не у ци љу уни ште ња Оси рак ну кле ар ног ре-
ак то ра, на пад ко ји је Са вет без бед но сти осу дио у Ре зо лу ци ји 487 
(1981. го ди не)).17) Сто ји чи ње ни ца да овај на чин ин тер пре та ци је 
чла на 51. По ве ље не по др жа ва ју све чла ни це ме ђу на род не за јед ни-
це. Очи глед но је да се, ка да је са мо од бра на до зво ље на, за бра на о 
вој ној си ли не кр ши и сто га др жа ве не мо гу би ти на зва не агре со-
ри ма. То је си ва зо на ме ђу на род не прав не ре гу ла ти ве ко ја је од го-
ва ра ла ве ли ким си ла ма да би се за др жао што је мо гу ће ве ћи оп сег 
у при ме ни пра ви ла на са мо од бра ну.

Од зна ча ја за да љи раз вој зло чи на про тив ми ра и ме ђу на-
род ног кри вич ног пра ва је Ре зо лу ци ја бр. 95 ко јом је Ге не рал на 
скуп шти на УН 11. де цем бра 1946. го ди не јед но гла сно по твр ди ла 
ка ко де фи ни ци ју зло чи на про тив ми ра, та ко и на чин на ко ји ју је 
при ме нио Ме ђу на род ни вој ни три бу нал.18) По зна ча ју ко ји је при-
да ван пи та њу де фи ни са ња агре си је и спрем но сти др жа ва да ко-
нач но ре ше то пи та ње сле ди раз до бље (од 1946. го ди не до 1974) 
ко је мо же мо озна чи ти као пе ри од је ња ва ња по ле та на де фи ни са њу 
агре си је. Ме ђу на род на си ту а ци ја се по гор ша ла услед хлад ног ра та 
па је и рас по ло же ње др жа ва го то во са свим спла сну ло.19)

16) Аntonio Cas se se, „On so me Pro ble ma ti cal Aspects of the Cri me of Ag gres sion“, op. cit, 
стр.844.

17) Исто.

18) Исто.

19) Ми о драг Су ки ја со вић,  op.cit, стр. 126-127.
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Ипак, на кон ду го трај них пре го во ра и не из ве сно сти де фи ни-
ци ја агре си је је ко нач но усво је на 14. де цем бра 1974. го ди не по себ-
ном Ре зо лу ци јом 3314 Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја. 
На об ли ко ва ње де фи ни ци је агре си је ути ца ле су три гру пе окол но-
сти: по ли тич ко-стра те шка кон ку рен ци ја СССР и САД за гло бал ну 
над моћ; об ли ци ору жа них кон фли ка та ко је је тре ба ло об у хва ти ти 
де фи ни ци јом, нпр. ну кле ар ни рат, уну тра шње по бу не, бор бе за те-
ри то ри ју; и бор бе на ро да за не за ви сност од ко ло ни јал них ре жи-
ма. Де фи ни ци ја за по чи ње ши рим опи сом агре си је а за тим на во ди 
спе ци фич не при ме ре.20) Пре ма чла ну 1. Ре зо лу ци је агре си јом се 
сма тра „упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, 
те ри то ри јал не це ло куп но сти или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге 
др жа ве, од но сно ма на ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно сти са 
По ве љом Ује ди ње них на ци ја’’. У ин тер пре та тив ној бе ле шци до да-
тој овом чла ну пре ци зи ра но је да се под пој мом „др жа ва’’ под ра зу-
ме ва сва ка др жа ва без об зи ра на то да ли је чла ни ца УН, од но сно 
да овај по јам об у хва та и „ви ше др жа ва’’ ка да је то по де сно.21) Док 
је у пр вом чла ну да та оп шта де фи ни ци ја агре си је, у чла ну 3 на бро-
ја ни су ак ти ко ји, без об зи ра на то да ли је рат об ја вљен или ни је, 
пред ста вља ју агре си ју: (а) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед-
не др жа ве на те ри то ри ју дру ге, или сва ка вој на оку па ци ја, ма кар и 
при вре ме на, ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да, или сва ка 
анек си ја те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре бом 
ору жа не си ле; (б) бом бар до ва ње те ри то ри је јед не др жа ве од стра не 
ору жа них сна га дру ге др жа ве или упо тре ба ма ког оруж ја од стра-
не јед не др жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве; (ц) бло ка да лу ка 
или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве; 
(д) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске или 
ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др жа ве; 
(е) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве, ко је се у скла ду са спо-
ра зу мом са др жа вом при је ма на ла зе на ње ној те ри то ри ји, про тив но 
усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га 
на те ри то ри ји зе мље при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма; (ф) рад ња 
јед не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по ла га ње дру гој др-
жа ви да би је ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ака та агре си је про тив 
тре ће др жа ве; (г) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др жа ве 
ору жа них бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка, ко ји 
про тив дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ не да се 

20) No ah We is bord, „Con cep tu a li zing ag gres sion“, DukeJournalofComparativeandInternati-
onalLaw, Du ke Law, Dur ham, 1/ 2009, стр. 21.

21) Зо ран  Ву чи нић, op.cit,стр. 91.
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из јед на чу ју са го ре по бро ја ним ак ти ма, од но сно зна чај но уче шће 
јед не др жа ве у то ме.

 Пре ма чла ну 4. Ре зо лу ци је Са вет без бед но сти мо же, на 
осно ву од ре да ба По ве ље, утвр ди ти да и дру ги ак ти пред ста вља ју 
ак те агре си је што је у су прот но сти са прин ци пом  nullumcrimensi-
nelege,nullapoenasinelege. Да кле, као акт агре си је би мо гла да бу де 
ока рак те ри са на би ло ко ја рад ња на сед ни ци Са ве та без бед но сти 
што је не при хва тљи во са ста но ви шта прав не су гур но сти. Да ље, 
Ре зо лу ци ја ис ти че да је агре сив ни рат зло чин про тив ме ђу на род-
ног ми ра и да по вла чи за со бом ме ђу на род ну од го вор ност (члан 
5). Због то га, ни је до вољ но ја сно да ли за њу од го ва ра ју др жа ве 
или по је дин ци. Ка се зе ис ти че да се тра ди ци о нал но, ме ђу на род но 
пра во ру ко во ди од но си ма из ме ђу др жа ва, а са мо у из у зет ним слу-
ча је ви ма на ме ће оба ве зе или га ран ту ју пра ва по је дин ци ма (ово је 
слу чај са од ред ба ма о људ ским пра ви ма). По ве ља Ује ди ње них на-
ци ја и Ре зо лу ци ја о де фи ни ци ји агре си је из 1974. го ди не пра те овај 
ша блон. За раз ли ку од њих, ме ђу на род на кри вич но-прав на пра-
ви ла се од но се на по је дин це. По ње му, сто га, по сто је два ре жи ма 
од го вор но сти за агре си ју. Је дан спро во ди Са вет без бед но сти Ује-
ди ње них на ци ја ко ји има при мар ну и ис кљу чи ву ју рис дик ци ју за 
агре си ју ко ју учи ни др жа ва  као пре кр шај за бра не упо тре бе си ле и 
има овла шће ње за пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра за спре ча ва ње или 
за у ста вља ње агре си је пред ви ђе них По ве љом. Су прот но ово ме, ово 
те ло Ује ди ње них на ци ја не ма при мар ну и ис кљу чи ву над ле жност 
на по љу ме ђу на род не кри вич не од го вор но сти по је ди на ца за агре-
си ју. Он да ље, за кљу чу је, да од лу ка Са ве та без бед но сти ко јом се 
осу ђу је ак ци ја агре си је од стра не др жа ве не ма ди рек тан ути цај на 
су до ве ко ји су овла шће ни да су де за кри вич на де ла агре си је. Су до-
ви има ју сло бо ду без об зи ра на то ка кву од лу ку Са вет без бед но сти 
до не се у обла сти агре сор ског по на ша ња др жа ве и од го вор но сти 
за исто.22) Да кле, јед на од пред но сти два раз ли чи та ре жи ма од го-
вор но сти ле жи, из ме ђу оста лог, у омо гу ћа ва њу су до ви ма ко ји во де 
кри вич ни по сту пак про тив ли ца оп ту же них за агре си ју да има ју 
дру га чи ји при ступ ко ји се мо же раз ли ко ва ти од по ли тич ког ста ва 
ко ји има ју ме ђу на род на по ли тич ка те ла, као што је Са вет без бед-
но сти Ује ди ње них на ци ја. Има и слу ча је ва где јед но од ових те ла 
не сма тра да је до шло до агре си је, док на ци о нал ни и ме ђу на род ни 
суд мо же да за у зме су про тан став и на кра ју про на ђе по је дин це ко-
ји су кри ви за агре си ју.23)Уко ли ко је свр ха ре ле вант них ме ђу на род-

22) Аntonio Cas se se, „On so me Pro ble ma ti cal Aspects  of  the  Cri me  of  Ag gres sion“, op.cit,
стр. 846.

23)  Исто.
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них пра ви ла за шти та свет ске за јед ни це од озбиљ них угро жа ва ња 
и по вре де ми ра, ни ка ко ни је ја сно за што по је дин ци ко ји деј ству ју 
у ко рист нпр. не др жав них ен ти те та (нпр. на о ру жа не те ро ри стич-
ке гру пе, ор га ни зо ва ни по бу ње ни ци, осло бо ди лач ки по кре ти и сл.)  
има ју пра во на иму ни тет од од по кре та ња кри вич ног по ступ ка за 
агре си ју.

Је дан део ино стра них те о ре ти ча ра ис ти че да је по ред објек-
тив них еле ме на та би ћа овог зло чи на, ко ји су углав ном да ти у Ре зо-
лу ци ји из 1974. го ди не24), за од го вор ност по је дин ца по треб но утвр-
ди ти и до дат ни су бјек тив ни еле мент у ви ду зло чи нач ког уми шља ја 
(dolus).25) У слу ча ју Краух и остали Три бу нал у Нир нбер гу стао 
је на ста но ви ште: да би оп ту же ни би ли кри ви по пр вој тач ки оп-
ту жни це (пла ни ра ње, при пре ма, от по чи ња ње или во ђе ње агре сор-
ског ра та) или пе тој тач ки оп ту жни це (раз ра да и спро во ђе ње за јед-
нич ког пла на или за ве ре за вр ше ње зло чи на про тив ми ра) мо ра се 
до ка за ти да су би ли уче сни ци пла на или за ве ре или да су, зна ју ћи 
за та кав план, уче ству ју ћи у при пре ми агре сив ног ра та, до при но-
си ли оства ре њу ње го вог ци ља. Суд је за кљу чио да ни је дан од оп-
ту же них ни је крив за зло чи не на ве де не у тач ка ма 1 и 5 оп ту жни це. 
У свом одво је ном ми шље њу су ди ја Хе берт је ин си сти рао на то ме 
да се мо ра утвр ди ти по сто ја ње уми шља ја. Он ис ти че да су до ка зи 
да су не ки од оп ту же них уче ство ва ли у агре сор ском ра ту ве о ма 
убе дљи ви. Је ди но што пре о ста је је сте пи та ње да ли је то пра ће но 
ста њем све сти. Да ли је у овом слу ча ју ван сва ке ра зум не сум ње 
до ка за но да су оп ту же ни, при пре ма ју ћи Не мач ку за рат, то чи ни-
ли с по зна ва њем Хи тле ро вих агре сив них ци ље ва и са зло чи нач ком 
на ме ром да се они оства ре.26)

Уоч љи во је да де фи ни ци ја из 1974. го ди не има ана хро ни 
при ступ про бле му агре си је што ука зу је на ње ну не при ме њи вост, 
у ин те грал ном сми слу, да нас. То не из не на ђу је, има ју ћи у ви ду да 
је она про дукт иде о ло ги је и по ли ти ке хлад ног ра та. До ми нант ни 
об ли ци ору жа них кон фли ка та да нас, као и они у бу дућ но сти, у ве-
ли кој ме ри се раз ли ку ју од оних из 1974. го ди не. Ја сно је да стра те-
шки ин те ре си ути чу на де фи ни са ње агре си је.

24) У Ре зо лу ци ји су на бро ја ни тра ди ци о нал ни об ли ци агре си је. То су са мо они об ли ци у 
по гле ду ко јих је у ме ђу на род ној за јед ни ци до шло до до вољ но ви со ког сте пе на са гла сно-
сти да би би ли ин кри ми ни са ни. Ви ше о то ме: Ан то нио Ка се зе, Међународнокривично
право,  op.cit, стр. 131.

25) Аntonio Cas se se, On so me Pro ble ma ti cal Aspects  of  the  Cri me  of  Ag gres sion, op.cit,стр. 
846.

26) Ан то нио Ка се зе, Међународнокривичноправо,  op.cit, стр. 132.
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РЕВИЗИОНАКОНФЕРЕНЦИЈАУКАМПАЛИ

На ди пло мат ској кон фе рен ци ји, ко ја је одр жа на под окри-
љем ОУН, 1998. го ди не усво јен је Рим ски ста тут27) ко јим је осно-
ван Ме ђу на род ни кри вич ни суд28).  Суд је пре ма чла ну 5. Ста ту та 
имао над ле жност и за зло чин агре си је али је, пре ма ста ву 2. истог 
чла на, фор мал но мо гао да је вр ши тек по усва ја њу од ред бе ко јом 
се од ре ђу је кри вич но де ло агре си је тј. ње ни еле мен ти и утвр ђу ју 
усло ви под ко ји ма Суд мо же да при ме ни сво ју над ле жност. Фи-
нал ни акт (пле ни по тен ци јар не) ди пло мат ске кон фе рен ци је у Ри-
му, ко ја је одр жа на под окри љем Ује ди ње них На ци ја, на ло жио је 
по себ ној ко ми си ји (ThePreparatoryCommissionfortheCourt)  да 
при пре ми од ред бе о агре си ји, укљу чу ју ћи де фи ни ци ју, еле мен-
те зло чи на агре си је и усло ве под ко ји ма ће Суд спро во ди ти сво ју 
над ле жност.29) Тај за да так је за вр ши ла Спе ци јал на рад на гру па за 
кри вич но де ло агре си је (SpecialWorkingGroupontheCrimeofAg-
gression-SWGCA) фор ми ра на од стра не скуп шти не др жа ва чла ни-
ца Ста ту та30) по што При прем на ко ми си ја ни је оба ви ла за да так до 
кра ја свог ман да та. Да кле, прет ход ни услов за уста но вља ве над-
ле жно сти Су да је утвр ђи ва ње еле ме на та кри вич ног де ла агре си је 
што мо ра би ти учи ње но у скла ду са чла ном 121.и 123. Ста ту та. 
Пре ма чла ну 123. Ста ту та на кон се дам го ди на од сту па ња на ње го-
ву сна гу, Ге не рал ни се кре тар УН са зва ће кон фе рен ци ју за по нов но 
раз ма тра ње Ста ту та, ка ко би се раз мо три ли евен ту ал ни аманд ма ни 
на исти, при че му су до зво ље ни и аманд ма ни на ли сту кри вич них 
де ла са др жа них у чла ну 5. Ста ту та. Ста тут је сту пио на сна гу 1. 
ју ла 2002. го ди не. На пр вој сед ни ци Скуп шти не др жа ва чла ни ца 
Ста ту та, 9. де цем бра 2002. го ди не, од лу ком скуп шти не фор ми ра-
на је Спе ци јал на рад на гру па за кри вич но де ло агре си је. У њој су 
уче шће мо гле да узму ка ко др жа ве ко је су ра ти фи ко ва ле Ста тут, 
та ко и оне ко је то ни су. Спе ци јал на рад на гру па се фор мал но и не-
фор мал но са ста ја ла од 2003. до 2009. го ди не. О ра ду Спе ци јал не 
рад не гру пе по сто ји обим на до ку мен та ци ја али ће мо се овом при-
ли ком фо ку си ра ти на не ка пи та ња ко ја су се ја ви ла на осмој сед-
ни ци Скуп шти не др жа ва чла ни ца МКС, одр жа ној у Ује ди ње ним 

27) У да љем тек сту Ста тут.

28) У да љем тек сту Суд.

29) Fi nal Act of the Uni ted Na ti ons Di plo ma tic Con fe ren ce of Ple ni po ten ti a ri es on the Esta-
blis hment of an In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, An nex I, Re so lu tion F, pa ra. 7, UN Doc A/
CONF.183/10 (1998), стр. 8–9.

30) Re port of the Spe cial Wor king Gro up on the Cri me of Ag gres sion, Doc ICC-ASP/7/SWG-
CA/2 (2009) (2009 Wor king Gro up Re port).
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На ци ја ма од 22-25. мар та 2010. го ди не. Она пред ста вља по след њи 
кљу чан са ста нак на те му кри вич ног де ла агре си је пре Ре ви зи о не 
Кон фе рен ци је у Кам па ли.31) То ком са ста на ка При прем не ко ми си је 
и Спе ци јал не Рад не гру пе би ло је до ста пре ми шља ња око де фи ни-
са ња кри вич ног де ла агре си је и усло ва за из вр ше ње над ле жно сти. 
До осме сед ни це у мар ту 2010. го ди не (у ства ри, не што ра ни је), 
ве ћи на др жа ва ко је су ра ти фи ко ва ле Ста тут су би ле ге не рал но за-
до вољ не на цр том де фи ни ци је кри вич ног де ла, као и на цр том еле-
ме на та кри вич ног де ла.32) Де фи ни ци ја кри вич ног де ла агре си је ко-
ја је до стиг ну та до кра ја ра да Спе ци јал не Рад не гру пе у фе бру а ру 
2009. го ди не по ста ла је и де фи ни ци ја ко ја је на по слет ку усво је на 
на Ре ви зи о ној кон фе рен ци ји у Кам па ли. 

Од 31. ма ја до 11. ју на 2010. го ди не де ле га ти ко ји су пред-
ста вља ли зе мље ши ром све та са ста ли су се на пр вој Ре ви зи о ној 
кон фе рен ци ји о Рим ском Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног су да.33) 
Др жа ве ко је су ра ти фи ко ва ле Рим ски ста тут, др жа ве ко је то ни су 
учи ни ле, као и чла но ви ци вил ног дру штва при су ство ва ли су Кон-
фе рен ци ји. Глав ни пред мет ин те ре со ва ња Ре ви зи о не кон фе рен ци-
је су би ли аманд ма ни на Рим ски Ста тут. Укуп но три пред ло же на 
аманд ма на су би ла у оп ти ца ју, од ко јих је нај зна чај ни ји (ко ји је и 
фо кус овог члан ка) онај ко ји се ба вио кри вич ним де лом агре си-
је. То ком пр ве не де ље Ре ви зи о не кон фе рен ци је на сек ци ја ма ко је 
су се ба ви ле де фи ни са њем агре си је, др жа ве пот пи сни це Рим ског 
ста ту та ис ти ца ле су сво ју спрем ност на флек си бил ност у из на ла-
же њу ком про ми са ка да је у пи та њу кри вич но де ло агре си је. Ве-
ћи на др жа ва је же ле ла да кон фе рен ци ја има по зи ти ван ис ход  и 
да аманд ман на Рим ски ста тут ко јим се де фи ни ше агре си ја бу де 
до нет. Де ле га ци ја Сје ди ње них аме рич ких др жа ва, ко ја ина че ни је 
ра ти фи ко ва ла Ста тут и ни је има ла пра во гла са на Ре ви зи о ној кон-
фе рен ци ји34), из ра зи ла је став да не тре ба жу ри ти са по сти за њем 

31)  Jen ni fer Tra han, „The Ro me Sta tu te’s Amend ment on the Cri me of Ag gres sion: Ne go ti a ti ons 
at the Kam pa la Re vi ew Con fe ren ce“, InternationalCriminalLawReview, Mar ti nu s Nij hoff 
Pu blis hers, Le i den-Bo ston, 1/2011, p. 54.

32)  Исто.

33)  Кон фе рен ци ја је одр жа на у Спе ке од ма ра ли шту и кон фе рен циј ском цен тру у Му ни о-
ниу, из ван Кам па ле, са ког се по глед пру жа на оба ле Вик то ри ји ног је зе ра.

34) Је дан од не ко ли ко раз ло га ко ји су САД на ве ле у сво јој од лу ци од 6. ма ја 2002. го ди не 
ко јом су оба ве сти ле Ге не рал ног се кре та ра УН-а о сво јој на ме ри да не по ста ну др жа ва 
пот пи сни ца био је и тај да Рим ски ста тут ни је при хва тио ам не сти је под од ре ђе ним окол-
но сти ма, да по њи хо вом ми шље њу тре ба до зво ли ти де мо крат ски из бор из ме ђу су ђе ња 
и на ци о нал ног по ми ре ња и да Ме ђу на род ни кри вич ни суд ни је тај ко ји ту од лу ку тре ба 
да до не се.Ви ди: Anja Se i bert-Fo hr, „The Re le van ce of the Ro me Sta tu te of the In ter na ti o nal 
Cri mi nal Co urt for Am ne sti es and Truth Com mis si ons“, MaxPlanckYearbookofUnitedNa-
tionsLaw, Mar ti nu s Nij hoff Pu blis hers, 7/ 2003, стр. 556.
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не функ ци о нал ног и раз дор ног ком про ми са ко ји ће осла би ти уло-
гу Су да.35) По ру ка је би ла ја сна. Не тре ба ра ти фи ко ва ти аманд ман.

Кон сен зус је би ло по треб но по сти ћи око еле ме на та кри вич-
ног де ла агре си је, усло ва под ко ји ма ће суд вр ши ти над ле жност као 
и пи та ња ка да ће аманд ма ни сту пи ти на сна гу. Фи нал ни спо ра зум 
из Кам па ли је вр ло праг ма ти чан, ско ван да из бег не по тен ци јал не 
кон флик те са По ве љом Ује ди ње них на ци ја. Ком про мис је по стиг-
нут ис кљу чи ва њем рад њи др жа ва ко је ни су пот пи сни це Рим ског 
ста ту та из над ле жно сти су да, омо гу ћа ва њем др жа ва ма чла ни ца ма 
да иза бе ру из у зи ма ње из над ле жно сти као и  ње но од ла га ње нај ма-
ње до 2017. го ди не.36)

Струк ту ра Ре зо лу ци је бр. 6 има три основ на де ла ко ја су обе-
ле же на као Анекс I, II и III.37) Анекс I од но си се на из ме не Ста ту та 
тј. њи ме се бри ше члан 5. став 2. Ста ту та  и до да је члан 8 bis, члан 
15 bis, члан 15 ter, па ра граф 3 bis у чла ну 25, ме ња ју се сло ва чла но-
ва 9. и 10. АнексII ме ња Еле мен те зло чи на ко ји ина че пред ста вља ју 
по моћ ни до ку мент су да у ту ма че њу од ред би Ста ту та. Анек сом II 
до дат је члан 8 bis. Анекс IIIобјашњава по сту пак упу ћи ва ња слу ча-
ја од стра не Са ве та без бед но сти УН, вре мен ску над ле жност, од нос 
над ле жно сти на ци о нал них су до ва и МКС у по гле ду агре си је.  

ДЕФИНИЦИЈААГРЕСИЈЕ

Члан 8 bis Рим ског Ста ту та на во ди:
Члан8bis
Кривичноделоагресије

1. За свр хе овог Ста ту та, „кри вич но де ло агре си је“ пред-
ста вља пла ни ра ње, при пре му, за по чи ња ње и из вр ше ње 
ак та агре си је ко ји по свом ка рак те ру, те жи ни и оби му 
пред ста вља очи глед но кр ше ње По ве ље Ује ди ње них 
На ци ја, а од стра не ли ца ко је је у по зи ци ју да спро ве де 
ефек тив ну кон тро лу или на ре ди по ли тич ку или вој ну ак-
ци ју др жа ве. 

2. За свр хе ста ва 1. под „ак том агре си је“ под ра зу ме ва се 
упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни-
те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за-
ви сно сти дру ге др жа ве, или на би ло ко ји дру ги на чин 

35) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 68.

36) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 49.

37) Re so lu tion RC/Res.6, Adoptedatthe13thplenarymeeting,on11June2010,byconsensus.
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су про тан По ве љи Ује ди ње них на ци ја. Би ло ко ја од сле-
де ћих рад њи, без об зи ра на об ја ву ра та, би ће, у скла ду са 
Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 3314 од 14. де цем бра 
1974, окрак те ри са на као акт агре си је:
а) Ин ва зи ја или на пад ору жа ним сна га ма јед не др жа ве 

на те ри то ри ју дру ге, или би ло ко ја вој на оку па ци ја, 
про и за шла из ин ва зи је или на па да без об зи ра на ду-
жи ну тра ја ња, или би ло ко ја вр ста анек си је на ста ла 
упо тре бом си ле на це лој или де лу те ри то ри је дру ге 
др жа ве; 

б) Бом бар до ва ње ору жа ним сна га ма јед не др жа ве те ри-
то ри је дру ге др жа ва или упо тре ба би ло ког оруж ја 
јед не др жа ве на те ри то ри ји дру ге;

ц) Бло ка да лу ка и оба ла јед не др жа ве ору жа ним сна га ма 
дру ге; 

д) На пад ору жа ним си ла ма јед не др жа ве на коп не не, 
мор ске или ва зду шне про сто ре, или мор на ри цу и ва-
зду шну фло ту дру ге др жа ве; 

е) Упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве ко ји се на те-
ри то ри ји дру ге др жа ве на ла зе на осно ву спо ра зу ма 
са том др жа вом, су прот но од усло ва пред ви ђе них 
тим спо ра зу мом, или про ду жа ва ње њи хо вог при су-
ства на тој те ри то ри ји по окон ча њу спо ра зу ма;

ф) Рад ња јед не др жа ве ко јом усту па те ри то ри ју сво је 
др жа ве на рас по ла га ње дру гој ка ко би ла спро ве де на 
рад ња агре си је про тив тре ће др жа ве;

г) Сла ње од стра не или у име јед не др жа ве ору жа них 
бан ди, гру па, до бро во ља ца или пла ће ни ка, да упо-
тре бом ору жа не сна ге на пад ну дру гу др жа ву та квом 
си лом ко ја мо же да се ме ри са рад ња ма опи са ним го-
ре, или зна чај на уме ша ност др жа ве у те рад ње. 

Као из во ри де фи ни ци је по слу жи ли су мно го број ни, већ ра-
ни је по ме ну ти, ме ђу на род ни до ку мен ти. Кон цепт (ко ји се спо ми ње 
у ста ву 1. де фи ни ци је) да се „кри вич но де ло агре си је“ по је дин ца 
са сто ји од пла ни ра ња, при пре ма ња, за по чи ња ња и из вр ше ња ак та 
агре си је ре флек ту је Лон дон ску По ве љу ко јом је фор ми ран Ме ђу-
на род ни вој ни три бу нал у Нир нбер гу. Кон цепт (ко ји се спо ми ње 
у ста ву 2. де фи ни ци је) да „акт агре си је“ под ра зу ме ва упо тре бу 
ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног 
ин те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве, или на би-
ло ко ји дру ги на чин су про тан По ве љи Ује ди ње них на ци ја је ско ро 
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до слов но пре у зет из чла на 2. По ве ље Ује ди ње них На ци ја. Спи сак 
на ве де них де ла у тач ка ма од а - г пре у зет је из Ре зо лу ци је 3314 
Ге не рал не Скуп шти не из 1974. го ди не. На тај на чин, ве ћи на де фи-
ни ци ја је фор ми ра на из по сто је ћих из во ра и не пред ста вља но ви 
кон цепт кри вич ног де ла агре си је.38)

Де фи ни ци ја пра ви раз ли ку из ме ђу „ак та агре си је’’ и „кри-
вич ног де ла агре си је’’. Ак ти агре си је су пред ви ђе ни ста вом 2. и 
пред ста вља ју акт ко ји је држава пред у зе ла, док је „кри вич но де ло 
агре си је“ по кри ве но ста вом 1. и ту се као учи ни лац ја вља по је ди-
нац.39) Од ре ђе ни про бле ми се мо гу ја ви ти упра во у ве зи са по ве зи-
ва њем рад ње из вр ше ња кри вич ног де ла агре си је са ак том агре си је 
ко ји пред ста вља акт др жа ве. На и ме, текст Ре зо лу ци је 3314 Ге не-
рал не скуп шти не из ко је су ти ак ти пре у зе ти сво је вре ме но је пи-
сан и усво јен не у кри вич но прав не свр хе, већ са мо као по моћ но 
сред ство Са ве ту без бед но сти при ли ком од лу чи ва ња да ли се ра ди 
о агре си ји у сми слу чла на 39 По ве ље ОУН.40)

Агре си ја је кри вич но де ло ко је чи не ли ца ко ја су у по зи ци ји 
да спро ве ду ефек тив ну кон тро лу или на ре де по ли тич ку или вој ну 
ак ци ју др жа ве. Да кле, мо гу га учи ни ти ли ца ко ја има ју тзв. „ли дер-
ску по зи ци ју’’. Обич ни вој ни ци не мо гу би ти учи ни о ци. Овај став 
је по твр ђен и аманд ма ном на члан 25. Ста ту та, ко ји је та ко ђе при-
знат на Ре ви зи о ној Кон фе рен ци ји, та ко што је у члан 25. унет став 3 
bis ко ји на во ди: „У по гле ду кри вич ног де ла агре си је, од ред бе овог 
чла на ће би ти при ме ње не на ли ца ко ја су у по зи ци ји да ефек тив но 
спро ве ду кон тро лу или да усме ре по ли тич ку или вој ну ак ци ју др-
жа ве.“ У ли те ра ту ри се пре усва ја ња де фи ни ци је агре си је ис ти ца-
ло да ће те шко би ти утвр ди ти actusreusелементе агре си је у од но су 
на ли ца ко ја не ма ју зна чај не уло ге, ни су вој ни или ци вил ни прет-
по ста вље ни.Ко ман ди ри и оста ли вој ни и ци вил ни ли де ри, не са мо 
да зна ју де та ље о рат ним пла но ви ма већ и уче ству ју у кре и ра њу та-
квих пла но ва. Ово је је дан од глав них раз ло га за што има сми сла да 
Суд кри вич но го ни са мо ли ца на ру ко во де ћим по ло жа ји ма за кри-
вич но де ло агре си је.41) Ме ђу тим, фор му ла ци ја „ли це ко је има ефек-

38) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 57.

39) Ђор ђе Сто ја но вић, Да ни је ла Бар јак та ре вић, „Re spon si bi lity to Pro tect from Ag gres sion“, 
SerbianPoliticalThought, In sti tu te for Po li ti cal Stu di es, Bel gra de, 1/2012, стр. 57.

40) На то упо зо ра ва и K. Am bos, „Das Ver brec hen der Ag gres sion nach Kam pa la“, Zeitschrift
fürInternationaleStrafrechtsdogmatik,Gieβen, 11/2010, стр. 657. Ци ти ра но пре ма: Зо ран 
Сто ја но вић, Дра га на Ко ла рић, „Агре си ја у ме ђу на род ном кри вич ном пра ву“, Међуна-
роднакривичнадела (при ре ђи вач Удру же ње за ме ђу на род но кри вич но пра во), Удру же-
ње за ме ђу на род но кри вич но пра во, Бе о град, 2013, стр. 45.

41) La rry May, Act and Cir cum stan ce in the Cri me of Ag gres sion, TheJournalofPoliticalPhilo-
sophy, Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2/ 2007,стр. 181-186.
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тив ну кон тро лу’’ про ши ру је круг мо гу ћих учи ни ла ца. Ту се ра ди о 
по је дин ци ма ко ји фор мал но ни су на по ло жа ју али има ју кон тро лу 
над не ким вој ним или евен ту ал но по ли тич ким пла но ви ма др жа ве. 
То мо гу би ти нпр. бо га ти по слов ни љу ди или ре ли гиј ски ли де ри. 
Да у од ред би сто ји нпр. „фор мал на кон тро ла’’ он да по ме ну та ли ца 
не би мо гла да бу ду од го вор на.42) За ни мљи во је да по је ди ни те о ре-
ти ча ри ис ти чу да се чак ни кон цепт „ефек тив не кон тро ле’’ ви ше не 
укла па са свим мо гу ћим сце на ри ји ма из вр ше ња агре си је од нпр. 
ра зних ор га ни за ци ја ко је де лу ју агре сив но. Мно го ви ше не го фор-
мал на или ефек тив на кон тро ла од го ва ра „ути цај пре ко дру штве них 
мре жа’’ ко ји не ко ли це мо же да има, па пред ла жу да то по ста не ва-
жан еле мент у од ре ђи ва њу ли дер ске уло ге.43)

Кри вич но де ло агре си је по сто ји са мо ако по свом ка рак те-
ру и те жи ни пред ста вља ''очи глед но“ кр ше ње По ве ље Ује ди ње них 
на ци ја.Да ли је у пи та њу ''очи глед но“ кр ше ње По ве ље про це њу-
је се пре ма „ка рак те ру, озбиљ но сти и оби му“ де ла.То се ис ти че и 
АнексомIII Ре зо лу ци је ко ји ка же да у од ре ђе њу да ли рад ња агре-
си је пред ста вља очи глед ну по вре ду По ве ље Ује ди ње них на ци ја, 
три еле мен та има ју ве ли ки зна чај а то су’’ка рак тер, озбиљ ност 
и обим’’. Са мо је дан еле мент не ће би ти до во љан да пред ста вља 
стан дард очи глед но сти по се би.44) Та кво об ја шње ње очи глед но сти, 
услед нео д ре ђе но сти пој мо ва „ка рак тер, озбиљ ност и обим’’ ору-
жа ног на па да, до во ди до то га да по јам ме ђу на род ног кри вич ног 
де ла агре си је бу де не ја сан и нео д ре ђен. Да под ле же про це ни ор-
га на ко ји ће има ти над ле жност да од ре ђе ни ору жа ни на пад ока-
рак те ри шу као агре си ју. Да кле, сва ки акт на ве ден у тач ка ма (а)-(г) 
пред ста вља „акт агре си је“, али би тре ба ло да за до во љи и зах тев 
„очи глед но“ да би пред ста вљао „кри вич но де ло агре си је“.У су-
шти ни, то је у скла ду са Пре ам бу лом  Ста ту та у ко јој је ис так ну то 
да ће се Суд ба ви ти са мо нај те жим кри вич ним де ли ма.

Да ље,по ста вља се пи та ње да ли упо тре бље на фор му ла ци ја 
из ста ва 2. „би ло ко ја од сле де ћих рад њи, без об зи ра на об ја ву ра-
та, би ће, у скла ду са Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 3314 од 
14. де цем бра 1974, окрак те ри са на као акт агре си је“ оста вља отво-
ре ном мо гућ ност да и дру ге рад ње ко је ни су на бро ја не бу ду по кри-
ве не овом од ред бом. То ком ра да Спе ци јал не Рад не гру пе би ло је 
до ста де ба та око то га да ли би ли ста рад њи из Ре зо лу ци је 3314 тре-
ба ло да бу де „за тво ре на“ или „отво ре на“. На кра ју је од лу че но да 

42) No ah We is bord, op.cit,стр. 46-47.

43) Исто.

44) Re so lu tion RC/Res. 6, Adoptedatthe13thplenarymeeting,on11June2010,§7.



ДраганаКоларић Злочинагресијеизмеђуправаиполитике

109

се сма тра „по лу о тво ре ном“ или „по лу за тво ре ном“ али да би сва ка 
дру га рад ња мо ра ла да ис пу ни све го ре на ве де не усло ве. По ми-
шље њу по је ди них те о ре ти ча ра „по лу о тво ре на ли ста“ не пред ста-
вља кр ше ње на че ла за ко ни то сти, док би  „отво ре на“ ли ста пред-
ста вља ла ње го во гру бо кр ше ње.45)

Су бјек тив ни еле мент ни је из ри чи то на ве ден у де фи ни ци ји 
тј. Ре зо лу ци ја не по ми ње пси хич ки од нос учи ни о ца пре ма де лу. 
Има ју ћи у ви ду да је учи ни лац ли це ко је је у по зи ци ји да „спро-
ве де ефек тив ну кон тро лу или на ре ди по ли тич ку или вој ну ак ци ју 
др жа ве“ сма тра мо да је на тај на чин ука за но и на су бјек тив ни еле-
мент. Та кво ли це има свест о свим чи ње нич ним окол но сти ма тј. 
да пред у зи ма акт агре си је ко ји по свом ка рак те ру, те жи ни и оби му 
пред ста вља очи глед но кр ше ње По ве ље Ује ди ње них На ци ја. По ла-
зе ћи од си сте мат ског ту ма че ња тј. ме ста ко је јед на прав на нор ма 
за у зи ма у прав ном си сте му, у на шем слу ча ју члан 8 bis у Ста ту ту, 
пси хич ки од нос учи ни о ца пре ма де лу ће се утвр ђи ва ти на осно ву 
чла на 30. Ста ту та.46)  Ме ђу тим, су бјек тив ни еле ме нат оста је на ни-
воу уми шља ја, ви ше од ње га (ani mus agres si o nis) се не зах те ва.

Да кле, објек тив ни еле мен ти би ћа кри вич ног де ла агре си је 
су: рад ња тј. пла ни ра ње, припремa, за по чи ња ње и из вр ше ње ак-
та агре си је; на чин из вр ше ња рад ње, јер то ни је сва ка рад ња већ 
она ко ја по свом ка рак те ру, те жи ни и оби му пред ста вља очи глед но 
кр ше ње По ве ље Ује ди ње них На ци ја; учи ни лац, то је ли це ко је је 
у по зи ци ји да спро ве де ефек тив ну кон тро лу или на ре ди по ли тич-
ку или вој ну ак ци ју др жа ве; по сле ди ца, угро жа ва ње или по вре да 
су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за ви-
сно сти дру ге др жа ве, или не ке од ред бе По ве ље Ује ди ње них на ци-
ја. Су бјек тив ни еле ме нат је уми шљај ко ји об у хва та на ве де не објек-
тив не еле мен те би ћа кри вич ног де ла.47)

45) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 57.

46) Пре ма чла ну 30. Ста ту та ли це под ле же ка жња ва њу за кри вич но де ло ко је спа да у над-
ле жност су да са мо уко ли ко је са на ме ром и са зна њем оства рио ма те ри јал на обе леж ја 
кри вич ног де ла. За по тре бе овог чла на учи ни лац има на ме ру ако: а) у од но су на рад њу, 
учи ни лац хо ће да у њој уче ству је; б) у од но су на по сле ди цу, учи ни лац хо ће да је сво јом 
рад њом про у зро ку је, или је све стан да ће она пре ма ре дов ном то ку до га ђа ја на сту пи ти. 
Ви ше о то ме: М. Шку лић, Међународникривичнисуд-надлежностипоступак, op.cit, 
стр. 206.

47) Зо ран Сто ја но вић, Дра га на Ко ла рић, op.cit, стр. 48.
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УЛОГАСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИОУН

На де ба ти, у глав ном гра ду Уган де, на по вр ши ну је ис пли ва-
ло бре ме не ре ше них исто риј ских су ко ба и ста во ва, као што је пи-
та ње од но са из ме ђу суд ских ин стан ци и по ли тич ких ин сти ту ци ја 
тј. Су да и Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја. Овај од нос  је, 
до не кле, био ис так нут у чла ну 5. ста ву 2. Рим ског ста ту та где се 
ис ти че да ће од ред ба о агре си ји би ти у скла ду са од ред ба ма По ве-
ље Ује ди ње них на ци ја. Ова ре че ни ца је до да та без ди ску си је то ком 
по след њих да на кон фе рен ци је у Ри му што при лич но осли ка ва ути-
цај Са ве та без бед но сти.48)

Анекс I и III Ре зо лу ци ји бр. 6 ука зу је на из ве сне спе ци фич-
но сти кри вич ног де ла агре си је. У Анек су I Ре зо лу ци је утвр ђе ни су 
но ви чла но ви ко ји ће би ти уне ти у Ста тут  на осно ву ко јих до ла зи 
до ус по ста вља ња над ле жно сти Су да ка да до по кре та ња ис тра ге за 
да ти зло чин, пре ма стан дард ном си сте му упу ћи ва ња у скла ду са 
чла ном 13. Ста ту та, упут до ла зи од стра не др жа ве чла ни це, ка да 
ту жи лац сво је вољ но ре ши да по кре не ис тра гу и ка да упу ћи ва ње 
до ла зи од Са ве та без бед но сти УН. Из Анек са III, као нај ва жни ји 
део, из два ја мо од нос из ме ђу Су да и Са ве та без бед но сти. 

Члан 15 bisрегулише упу ћи ва ње слу ча ја агре си је од стра не 
др жа ва чла ни ца или по сту па ње ту жи о ца propriomotu тј. по соп-
стве ној ини ци ја ти ви. На и ме, Суд ће мо ћи да ус по ста ви над ле-
жност за су ђе ње за да ти зло чин ка да упу ћи ва ње зло чи на до ла зи 
од стра не др жа ва чла ни ца или ка да ту жи лац са мо стал но по кре не 
ис тра гу. Ме ђу тим, Суд мо же да ус по ста ви над ле жност са мо за кри-
вич на де ла агре си је учи ње на го ди ну да на на кон ра ти фи ка ци је или 
при хва та ња аманд ма на од стра не три де сет др жа ва чла ни ца Ста ту-
та. Та ко ђе, Суд ће би ти над ле жан за кри вич но де ло агре си је под 
усло вом да од лу ка бу де до не та на кон 1. ја ну а ра 2017. го ди не од 
стра не исте ве ћи не др жа ва чла ни ца ко ли ко је би ло по треб но и за 
усва ја ње аманд ма на. Да би до по кре та ња ис тра ге до шло ту жи лац 
тре ба да утвр ди да по сто ји ра зум на сум ња да је кри вич но де ло 
агре си је учи ње но. Ипак, пре за по чи ња ња ис тра ге ту жи лац ће пр во 
мо ра ти да про ве ри „да ли је Са вет без бед ност ока рак те ри сао од-
ре ђе ну рад њу учи ње ну од стра не др жа ве као агре си ју“. Ту жи лац 
ће оба ве сти ти о си ту а ци ји Глав ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја 
уз све ре ле вант не ин фор ма ци је и до ку мен та. Ка да Са вет без бед-
но сти кон ста ту је акт агре си је, ту жи лац мо же да на ста ви са ис тра-

48) Ro ger. S. Clark, „Ne go ti a ting Pro vi si ons De fi ning the Cri me of Ag gres sion, its Ele ments and 
the Con di ti ons for ICC Exer ci se of Ju ris dic tion Over It“, EuropeanJournalofInternational
Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 4/ 2009, стр. 1113.
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гом ве за ном за кри вич но де ло агре си је. Уко ли ко акт агре си је не 
бу де кон ста то ван у ро ку од шест ме се ци на кон да ту ма оба ве ште ња, 
ту жи лац мо же на ста ви ти са ис тра гом ве за ном за кри вич но де ло, 
под усло вом да је Пред ра справ но ве ће одо бри ло по че так ис тра ге 
и  Са вет без бед но сти ни је од лу чио дру га чи је у скла ду са чла ном 
16. Ста ту та.

Члан 15 ter ре гу ли ше упу ћи ва ње слу ча ја агре си је од стра не 
Са ве та без бед но сти.  Са вет без бед но сти мо же слу чај да упу ти Су-
ду, што уства ри пред ста вља зе ле но све тло за Суд да спро во ди ис-
тра гу без оба ве зе Са вет без бед но сти да екс пре сно кон ста ту је да је 
до шло до ак та агре си је. Суд мо же да ус по ста ви над ле жност са мо 
за кри вич на де ла агре си је учи ње на го ди ну да на на кон ра ти фи ка ци-
је или при хва та ња аманд ма на од стра не три де сет др жа ва чла ни ца. 
Суд ће би ти над ле жан за кри вич но де ло агре си је под усло вом да 
од лу ка бу де до не та на кон 1. ја ну а ра 2017. го ди не од стра не исте ве-
ћи не др жа ва чла ни ца ко ли ко је по треб но и за усва ја ње аманд ма на. 

Код упу ћи ва ња од стра не Са ве та без бед но сти по сто је из ве-
сне спе ци фич но сти. На и ме, у скла ду са Анек сом III Суд мо же да 
ус по ста ви над ле жност за зло чин агре си је на осно ву упу ћи ва ња од 
стра не Са ве та без бед но сти у скла ду са чла ном 13, па ра граф (б) 
Ста ту та, без об зи ра на то да ли је др жа ва у пи та њу при хва ти ла 
над ле жност Су да ве за но за овај зло чин. Та ко ђе, Суд ће ус по ста ви-
ти над ле жност, на кон упу ћи ва ња Са ве та без бед но сти учи ње ног у 
скла ду са чла ном 13 (б), са мо у од но су на кри вич на де ла агре си-
је при хва ће на од лу ком до не том на кон 1. ја ну а ра 2017. го ди не од 
стра не исте ве ћи не др жа ва чла ни ца ко ли ко је по треб но и за усва ја-
ње аманд ма на, и јед не го ди не на кон ра ти фи ка ци је или при хва та ња 
аманд ма на од стра не три де сет др жа ва чла ни ца, ко ји год рок да је 
ка сни ји. 

Оно што је пред ста вља ло ком про ми сно ре ше ње у прет ход-
ним аманд ма ни ма за оне зе мље ко је ни су хте ле да Са вет без бед-
но сти бу де је ди ни фил тер то је чи ње ни ца да по ред Са ве та без бед-
но сти зна чај ну уло гу има и Пред ра справ но ве ће. Са дру ге стра не, 
оним др жа ва ма ко је су хте ле сна жну уло гу Са ве та без бед но сти по-
ну ђе но је упра во то, кроз мо гућ ност да Са вет без бед но сти у скла ду 
са чла ном 16. Ста ту та од ло жи ис тра гу чак и ка да је Пред ра справ но 
ве ће одо бри.49)

Мо гу ће ре пер ку си је овла шће ња Са ве та без бед но сти да спре-
чи ис тра гу кри вич ног де ла агре си је су си ту а ци је у ко ји ма пет стал-
них чла ни ца, ула га њем пра ва на ве то, на сто је да за шти те не са мо 

49) Jen ni fer Tra han,op.cit,стр. 86.
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сво је гра ђа не не го и гра ђа не сво јих са ве зни ка од суд ског по ступ ка. 
Очи глед но од лу ка ко ју до но си Са вет без бед но сти, ве за но за агре-
си ју, да је по ли тич ку ди мен зи ју над ле жно сти Су да што под ри ва ње-
го ву уло гу не за ви сног суд ског ор га на.

Са вет без бед но сти је од у век имао зна чај ну уло гу у ини ци-
ра њу кри вич ног го ње ња, али и у ин тер ве ни са њу у већ за по че том 
кри вич ном по ступ ку, ка да до ла зи до оба ве зног од ла га ња ис тра ге 
или кри вич ног по ступ ка у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. На и ме, 
Са вет без бед но сти УН ко ји де лу ју у скла ду са Гла вом VII По ве ље 
УН, мо же да упу ти слу чај ту жи о цу, за ко ји сма тра да се од но си на 
из вр ше ње јед ног или ви ше кри вич них де ла из над ле жно сти Су да 
(члан 13. тач ка б Ста ту та). Та ко ђе, има мо гућ ност да од ло жи ис-
тра гу или кри вич но го ње ње, ко ји не сме ју за по че ти, ни ти би ти на-
ста вље ни у то ку пе ри о да од 12 ме се ци на кон што је Са вет без бед-
но сти ре зо лу ци јом при хва ће ном у скла ду са Гла вом VII По ве ље 
УН, то за тра жио од Су да. Са вет без бед но сти, под истим усло ви ма, 
мо же да по но ви та кав зах тев (члан 16. Ста ту та).

 Усва ја њем Ре зо лу ци је из Кам па ле од ту жи о ца се зах те ва да 
оба ве сти Са вет без бед но сти о сва кој по тен ци јал ној ис тра зи, до 
ко је до ла зи би ло propriomotu или упу ћи ва њем од стра не др жа ве 
чла ни це, пре не го што по кре не ис тра гу за зло чин агре си је. Уко ли-
ко Са вет без бед но сти од лу чи да акт агре си је ни је из вр шен или се 
не огла ша ва шест ме се ци од да ту ма оба ве ште ња ту жи лац мо же да 
на ста ви са ис тра гом са мо уко ли ко то одо бри Пред ра справ но ве ће. 
Та кво пра во Са ве та без бед но сти ре зул ти ра од ла га њем по ступ ка. 
Ту жи лац мо ра да ис пу ни мно го ви ше усло ва за агре си ју не го за 
оста ла кри вич на де ла на ве де на у чла ну 5. Ста ту та. Чак и ка да ту-
жи лац бу де овла шћен од стра не Пред ра справ ног ве ћа да на ста ви са 
ис тра гом, та ква ис тра га и да ље мо же да бу де об у ста вље на од стра-
не Са ве та Без бед но сти у скла ду са чла ном 16. Ста ту та.

По ли тич ке окол но сти мо гу до ве сти до то га да ове од ред бе 
из Кам па ле бу де при ме ње не се лек тив но. Као што смо по ме ну ли, 
уко ли ко би ло ко ји члан од стал них пет чла но ва Са ве та без бед но сти 
ис ко ри сти ве то за кон ста то ва ње кри вич но де ла агре си је, то мо же 
би ти „екви ва лент но да ва њу иму ни те та стал ним чла ни ца ма и њи-
хо вим са ве зни ци ма“.50) Тре ну тан од нос сна га и по ли тич ких окол-
но сти у Са ве ту без бед но сти игра ће пре суд ну уло гу у за сни ва њу 
над ле жно сти Су да за зло чин агре си је. 

Не ви де, ме ђу тим, сви екс пан зи ју уло ге Са ве та Без бед но сти 
као не што што ће осла би ти ауто ри тет Су да. На во ди се да укљу че-

50) Ca le Da vis, Su san For der, Te gan Lit tle, Da li Cvek, The Cri me of Ag gres sion and the In ter na-
ti o nal Cri mi nal Co urt, The Na ti o nal Le gal Eagle, The Law So ci ety of New So uth Wa les, New 
So uth Wa les, 1/2011,  стр. 11.
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ност Пред ра справ ног ве ћа сма њу је вре ли ну ар гу мен та о “по ли ти-
зо ва ном и пре за не се ном ту жи о цу“.51)

На осно ву све га из ре че ног озбиљ но се по ста вља пи та ње да 
ли је од ред ба о агре си ји са мо фор мал но уне та у Ста тут, јер ра ди се 
о чи стој по ли тич кој од лу ци ко ја је са мо оба ви је на од ре ђе ном фор-
мом. Ја сно је да ће са мо ма ли број слу ча је ва агре си је сти ћи до Су да 
јер Са вет без бед но сти чак и исто риј ски по сма тра но има пре суд ну 
уло гу у кон ста то ва њу ак та агре си је. 

ДЕЈСТВОАМАНДМАНАERGAOMNES 
ИЛИIN TER PAR TES

Члан 15 bisис ти че да Суд не мо же да ус по ста ви над ле жност 
за су ђе ње за кри вич на де ла ко ја учи не др жа вља ни др жа ве пот пи-
сни це Ста ту та уко ли ко је она до ста вља њем пи сме на „прет ход но 
да ла из ја ву да не при хва та та кву над ле жност де по но ва њем из ја-
ве у ре ги стар“. По вла че ње та кве из ја ве мо же се учи ни ти у сва ком 
тре нут ку и др жа ва чла ни ца Ста ту та ће је раз мо три ти у ро ку од три 
го ди не. Суд, та ко ђе, не мо же да ус по ста ви над ле жност за кри вич но 
де ло агре си је ко је су учи ни ли др жа вља ни др жа ве ко ја ни је чла ни-
ца Ста ту та и за кри вич на де ла учи ње на на те ри то ри ји др жа ва ко је 
ни су чла ни це Ста ту та. 

Овај álacarteприступ зло чи ну агре си је ума њу је шан су Су да 
да окон ча не ка жњи вост за те шка кри вич на де ла као што је агре си ја 
и да пра ви ла  ме ђу на род ног кри вич ног пра ва при ме ни под јед на ко 
на све др жа ве пот пи сни це. 

Да кле, са мо др жа ве чла ни це ко је ра ти фи ку ју аманд ма не на 
члан 5. Ста ту та, ве за не су за те аманд ма не. То је у скла ду са чла ном 
121. став 5. Ста ту та где се ис ти че да у од но су на др жа ву чла ни цу 
ко ја ни је при хва ти ла аманд ман Суд не ће при ме ни ти сво ју над ле-
жност на зло чин ко ји је по кри вен аманд ма ном, ко ји је учи нио др-
жа вља нин те др жа ве или је учи њен на ње ној те ри то ри ји. Чи ни се 
да је ова од ред ба уна пред осми шље на да омо гу ћи др жа ва ма чла-
ни ца ма Ста ту та да у слу ча ју до пу не Ста ту та но вим од ред ба ма о 
агре си ји до не су од лу ку о то ме да ли же ле да при хва те над ле жност 
Су да за то кри вич но де ло или не. 

Уко ли ко др жа ве не при хва те Ре зо лу ци ју из Кам па ле, Суд не-
ће има ти над ле жност над др жа вља ни ма др жа ве чла ни це као по-
тен ци о нал ним учи ни о ци ма де ла агре си је, али би имао над ле жност 

51)  Исто.
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над дру гим кри вич ним де ли ма ко ја би мо гла би ти учи ње на у истом 
кон флик ту (рат ни зло чи ни, зло чи ни про тив чо веч но сти и ге но-
цид). Све ово под ри ва по ку ша је Ме ђу на род ног кри вич ног су да да 
се под јед на ко ба ви свим кри вич ним де ли ма ко ја су у ње го вој над ле-
жно сти. Због то га ове од ред бе мо же мо о зна чи ти ка о хи по кри тич неи 
не при хва тљи ве са ста но ви шта мо дер ног ме ђу на род ног кри вич ног 
пра ва ко јем сви тре ба да те жи мо. 

Мо гућ ност из бо ра, да ли да при хва те или не аманд ма не,да је 
др жа ва ма  под стрек да од лу ке до но се у од но су на по ли тич ко окру-
же ње. То си гур но мо же  по мо ћи у охра бри ва њу на да ље ра ти фи ка-
ци је, али ујед но и под ри ва свр ху Су да ка да је у пи та њу до след на 
при ме на од ред би Ста ту та.52)

На кра ју овог де ла рас пра ве, по но во, скре ће мо па жњу на 
сна жну уло гу Са ве та без бед но сти јер ка да упу ћи ва ње да Суд во-
ди про цес за зло чин агре си је до ла зи од стра не Са ве та без бед но сти 
УН Суд мо же да ус по ста ви над ле жност за зло чин агре си је, у скла ду 
са чла ном 13, па ра граф (б) Ста ту та, без об зи ра на то да ли је др-
жа ва у пи та њу при хва ти ла над ле жност Су да ве за но за овај зло чин 
или ни је.53)

***
Ре зо лу ци ја бр. 6 усво је на на пр вој Ре ви зи о ној кон фе рен ци ји 

о Рим ском Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног су дау Кам па ли уоб-
ли че на је та ко да ре пре зен ту ју ба ланс из ме ђу основ не те ко ви не 
свих са вре ме них др жа ва ко ја се огле да у не за ви сно сти ор га на суд-
ске вла сти и фун да мен тал не уло ге Са ве та без бед но сти у одр жа ва-
њу ми ра и без бед но сти у све ту. У том прав цу би ло је пред ло га да 
у окви ру оп ци је „зе ле но све тло“ Са вет без бед но сти до не се од лу ку 
да се не про ти ви ис тра зи за кри вич но де ло агре си је уме сто кон ста-
то ва ња да је акт агре си је учи њен. Ме ђу тим, ја сно је да из ме ђу те 
две ма ни фе ста ци је во ље Са ве та без бед но сти не по сто је су штин ске 
раз ли ке јер би по сле ди це би ле исте.  

И по ред из ве сних не до ста та ка ко ји се де фи ни ци ји агре си је 
мо гу упу ти ти, пре све га усло ви ма за кри вич но го ње ње, мо же мо да 
за кљу чи мо да ће ње на им пле мен та ци ја у Рим ски ста тут обес хра-
бри ти по ли тич ке и вој не ли де ре у по гле ду упо тре бе ору жа не си ле 
јер их то мо же лич но угро зи ти. Бив ши ту жи лац су да у Нир нбер гу 
Бен џа мин Фе ренц (BenjaminFerencz), упо зо ра ва да би не ра ти фи-
ко ва ње аманд ма на ко ји ма се од ре ђу је агре си ја у овој фа зи би ло ре-

52)  До 24.05. Ре зо лу ци ју из Кам па ле је ра ти фи ко ва ло са мо шест др жа ва (Есто ни ја, Лих тен-
штајн, Лук сем бург, Са моа, Сан Ма ри но, Три ни дад и То ба го).

53) Re so lu tion RC/Res.6, Adoptedatthe13thplenarymeeting,on11June2010,§2.
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гре сив но ре ше ње ко је ће по сла ти опа сну по ру ку да за ме ђу на род но 
кри вич но де ло не по сто ји кри ви ца.54)
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DraganaKolaric

CRIMEOFAGGRESSIONBETWEEN
LAWANDPOLITICS

Resume
In Kam pa la, the ca pi tal of Ugan da, in Ju ne 2010, at the first Re vi-

ew Con fe ren ce on the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, the mem ber-sta tes 
to the Ro me Sta tu tes ma de a hi sto ri cal agre e ment, by ad ding the de fi-
ni tion of ag gres sion as well as de ter mi ning the con di ti ons un der which 
the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt will ha ve ju ris dic tion for this cri mi nal 
act. In this pa per the aut hor de als with the qu e sti on why it was so dif-
fi cult to re ach the agre e ment on the de fi ni tion of ag gres sion, as well as 
pos si ble re per cus si ons of Kam pa la, mo re pre ci sely the Re so lu tion 6 of 
Ju ne 11, 2010, which was adop ted on the 13th Ple nary Ses sion of the 
first Re vi ew Co un cil of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt. The Re vi ew 
Con fe ren ce gat he red qu i te a lar ge num ber of re pre sen ta ti ves, both the 
co un tri es which ra ti fied and tho se which did not ra tify the Ro me Sta-
tu te. The cen tral pla ce in the di scus si ons was ta ken by the amend ment 
which de alt with the cri me of ag gres sion. Fol lo wing in ten si ve everyday 
ses si ons, the Pre si dent of the Co un cil of the sig na tory co un tri es, Am-
bas sa dor Chri stian We na we ser, as well as H.R.H. Prin ce Ze i d Ra’ad-
Zeid Al-Hus sein of Jor dan ma na ged to re ach con sen sus and con tri bu te 
to the adop tion of the amend ments to the Ro me Sta tu te re gar ding the 
de fi ni tion of the cri me of ag gres sion. The de le ga ti ons in Kam pa la, di-
vi ded in to cer tain sec ti ons, de alt with many com plex is su es re la ted to 
the no tion and ele ments of the cri me of ag gres sion, the con di ti ons un-
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der which the Co urt will exer ci se its ju ris dic tion, the mo ment when the 
amend ment will co me in to for ce. They con clu ded that the Co urt shall 
ha ve ju ris dic tion when the ca se of ag gres sion is re fer red to it by any sta-
te sig na tory to the Sta tu te or the Pro se cu tor may ini ti a te in ve sti ga ti ons 
propriomotu, i.e. on his own ini ti a ti ve,  upon a UN Se cu rity Co un cil 
re fer ral, but the re is al so a “fil te ring” mec ha nisms for ini ti a tion of in ve-
sti ga tion. The adop ted so lu tion is prag ma tic, de sig ned to avoid con flicts 
with the UN Char ter, but al so to pro tect the Co urt in de pen den ce.  
Key words: the Ro me Sta tu te, cri mi nal act, ag gres sion, Se cu rity Co un cil, 

Uni ted Na ti ons, ju ris dic tion, the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt

* Овај рад је примљен 27. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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ДРУШТВЕНЕОКОЛНОСТИНАСИЉА
–МОГУЋНОСТПРИМЕНЕКОНЦЕПТА
,,ПОМИРЉИВЕКРИМИНОЛОГИЈЕ“

Сажетак
С об зи ром на спе ци фич но сти у ко ји ма  гра ђа ни Ср би је жи-

ве по след њих де це ни ја, ис тра жи ва ње и раз у ме ва ње со цио-еко ном-
ског по ло жа ја по је ди на ца и узроч но-по сле дич не ве зе са ис по ља-
ва њем на си ља и кри ми но ге ног по на ша ња, а у ци љу уна пре ђе ња 
све у куп ног ни воа си гур но сти и без бед но сти, аде кват но се мо же 
се на чи ни ти и из пер спек ти ве та ко зва не peacemaking кри ми но-
ло ги је. За да так ана ли зе зва нич них до ку ме на та Ре пу бли ке Ср би је 
из обла сти без бед но сти, као и две гру пе ста ти стич ких по да та ка и 
по ка за те ља, о сто пи кри ми на ла и ма кро е ко ном ском ста њу зе мље, 
има ју за циљ да ука жу на евен ту ал ну по тре бу ре ви зи је стра те шких 
до ку ме на та и си стем ског уре ђе ња по ли ти ке, по сло ва и су бје ка та 
без бед но сти. По шту ју ћи пре по ру ке по ми ри љи ве кри ми но ло ги је, у 
овом ра ду су из не те пре по ру ке за оја ча ва ње др жав них си сте ма и 
по бољ ша ња ме ра за шти те по је ди на ца и гру па, а у ци љу по ди за ња 
ни воа лич не си гур но сти гра ђа на и њи хо ве пер цеп ци је о мо гућ но-
сти ма по бољ ша ња ква ли те та жи во та, као пред у сло ва за ства ра ње 
без бед ног дру штва.
Кључ не ре чи: на си ље, без бед ност, дру штво, кон цепт, по мир љи ва кри ми-

но ло ги ја, стра те ги ја
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СОЦИО-ЕКОНОМСКИАСПЕКТСАВРЕМЕНИХ
БЕЗБЕДНОСНИХКОНЦЕПАТА

Ква ли тет жи во та, ло ши со цио-еко ном ски усло ви и си ро ма-
штво, пред ста вља ју чи ње ни цу за  ве ли ки део свет ске по пу ла ци је. 
Не за по сле ност, жи вот на гра ни ци или ис под гра ни це си ро ма штва 
и про мен љи ви (ма кро) еко ном ски по ка за те љи, по ја ве су свој стве-
не го то во свим зе мља ма у све ту, без об зи ра по ли тич ко, иде о ло шко 
и тр жи шно уре ђе ње или еко ном ску ста бил ност. То ком про те кла 2 
ве ка свет се су о ча вао са не ко ли ко ве ли ких еко ном ских кри за, де-
пре си ја и ре це си ја, а по след ња у ни зу,  угро жа ва на ци о нал не и гло-
бал ну еко но ми ју већ го то во 5 го ди на. 

Не за по сле ност, ло ши усло ви ра да и жи вље ња, не за до вољ-
ство љу ди соп стве ним ста ту сом у по ро ди ци, дру штву или рад ном 
окру же њу, бит ни су чи ни о ци у про це су са гле да ва ња и де фи ни са ња 
из во ра угро жа ва ња без бед но сти јед не зе мље. Прет ход но на бро ја-
ни про бле ми и иза зо ви са ко ји ма се су о ча ва ју и дру штва и по је-
дин ци, сво јим по сто ја њем и тра ја њем, мо гу во ди ти на стан ку или 
раз во ју по је ди них об ли ка кри ми на ла. Не за до вољ ство соп стве ним 
жи вот ним и/или рад ним усло ви ма ути че да по је дин ци чи не не ра-
ци о нал не, ри зич не, мо же се ре ћи и очај нич ке по ступ ке у же љи да 
по бољ ша ју свој стан дард. Та квим по на ша њем јед ни по ста ју жр-
тве кри ми на ла (у слу ча ју тр го ви не љу ди ма, на при мер), док дру ги 
чи не кри ми нал на ак та (пљач ке, раз бој ни штва, раз ли чи ти об ли ци 
на си ља). У оба слу ча ја, без бед ност др жа ве и дру штва су о ча ва се 
са озбиљ ним иза зо ви ма. Ана ли зом кон цеп та та ко зва не Ху ма не 
(људ ске) без бед но сти, као са вре ме ног без бед но сног кон цеп та ко ји 
про мо ви ше зна ча јан део да на шњих др жа ва, као и ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, ма кро е ко ном ска кре та ња и па ра ме три  еко ном ског 
ста ња зе мље, али и со цио-ма те ри јал ни по ло жај по је дин ца, још ви-
ше до би ја ју на зна ча ју, у од но су на на сто ја ња др жа ва да по стиг ну 
ста бил ност, без бед ност и раз вој уну тар дру штва. 

Тех но ло шки раз вој ко ји су со бом до не ли крај XX  и по че-
так XXI ве ка, уз но ве те о риј ске, на уч не, али и по ли тич ке рас пра ве 
и про ми шља ња  о иде о ло шким и со цио-еко ном ским  по став ка ма 
дру шта ва и це ло куп ног све та,  до не ли су, чи ни се не по врат не из-
ме не и у на чи ну во ђе ња др жав них по сло ва, при вре ђи ва њу и сва ко-
днев ном жи во ту. Сва ку од ових обла сти, уз стал ни раз вој пра те и 
но ве прет ње и ри зи ци, али и без бед но сни од го во ри на исте. Да нас 
се мо гу пре по зна ти и де фи ни са ти број не но ве вр сте без бед но сти 
као ми ни-си сте ма, као што су: ком пју тер ска без бед ност, ин фор-
ма ци о на без бед ност, без бед ност у лан цу снад бе ва ња, без бед ност 
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хра не, без бед ност обје ка та обра зо ва ња, без бед ност тр го вин ских 
цен та ра, без бед ност фи нан сиј ских си сте ма и бер зе и др.

Са вре ме но до ба но си со бом је дан па ра докс – гло ба ли за ци-
јом иде ја, кул ту ре, еко но ми је, по ве зи ва њем љу ди ши ром све та пу-
тем вир ту ел них мре жа, над на ци о нал ним ује ди ња ва њем др жа ва, 
без бед ност по ста је гло бал ни иза зов, али се сам кон цепт фо ку си ра 
на по је дин ца.

Пре по зна ва ње по тре ба по је дин ца за ква ли тет ним и без бед-
ним жи вот ним и рад ним усло ви ма, као јед ног од основ них ци ље ва 
др жа ве, кре и ра кон цепт Ху ма не без бе но сти.

Си гур ност (као су бјек тив ни осе ћај) по је дин ца, али и објек-
тив но без бед ни усло ви  у ко ји ма он жи ви, ти ме по ста ју пр вен-
стве на  бри га др жа ве. Не си гур ни гра ђа ни не е фи ка сни су у ра ду, 
у жи вот ним ак тив но сти ма, би ва ју под ло жни ма ни пу ла ци ја ма и у 
крај њој ли ни ји скло ни ји ак тив но сти ма за ко је сма тра ју да ће им 
обез бе ди ти си гур ност и бла го ста ње, ма кар оне би ле и не ле гал не. С 
то га, кон цепт људ ске без бе но сти у сре ди ште сво је па жње ста вља 
по је дин ца и све аспек те од зна ча ја за ква ли тет ње го вог жи во та.

Пре ма UNDP, Ху ма ну без бед ност чи не сле де ће ком по нен те:
1) Еко ном ска без бед ност;
2) Без бед ност у из во ри ма хра не, од но сно ње ној не по бит-

ној до ступ но сти, фи зич кој и фи нан сиј ској, сва ко ме по је-
дин цу;

3) Здрав стве на без бед ност, од но сно си стем и ме ре ко ји су 
пре по зна тљи ви и под тер ми ном „здрав стве не и со ци ја не 
за шти те“;

4) По ли тич ка без бед ност, ко ја се са гле да у га ран то ва њу и 
рел ном оства ре њу свих људ ских пра ва;

5) Без бед ност за јед ни це и 
6) Лич на без бед ност, ко ја до ла зи као ре зул тат оства ре ња 

свих пред ход но опи са них еле ме на та, али и као ста ње од-
су ства чи ни ла ца угро жа ва ња лич них ин те гри те та (фи-
зич ког или мо рал ног), као што су на си ље, дис кри ми на-
ци ја, кри вич на де ла и дру го.

 „Људ ска без бед ност као кон цепт у се би об је ди њу је са зна-
ња на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, по ли тич ких на у ка, исто ри је, 
по ли тич ке еко но ми је, со ци о ли ги је, пси хо ло ги је, при род них на у ка, 
фи ло зо фи је“.1)

1) Иви ца Ђор ђе вић, „Без бед но ста ар хи тек ту ра у усло ви ма гло ба ли за ци је“, Фа кул тет без-
бед но сти и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. стр. 168
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ПРЕТХОДНАИСТРАЖИВАЊАИОПОЗИТНИ
ПРАВЦИУКРИМИНОЛОГИЈИ

О зна ча ју со цио-еко ном ског по ло жа ја љу ди за све у куп ну 
без бед ност др жа ве, без об зи ра да ли је у осно ви не ки од са вре ме-
них или тра ди ци о нал них кон це па та без бед но сти, све до че број на 
ис тра жи ва ња. Те жи ште ових ис тра жи ва ња би ло је на от кри ва њу и 
ана ли зи ве за из ме ђу дру штве них окол но сти, си ро ма штва или не за-
до вољ ства соп стве ним ква ли те том жи во та ста нов ни ка по је ди них 
ре ги о на или по је ди них дру штве них гру па са јед не стра не и де гра-
да ци је у по што ва њу тра ди ци о нал них вред но сти, про пи са них нор-
ми, као и  по ја ви и оби му кри ми на ла са дру ге стра не. Та ко Sec com-
be2), у свом ра ду ис тра жу је ути цај си ро ма штва у до ма ћин стви ма на 
мен тал но и фи зич ко здра вље де це и ро ди те ља, број раз во да, пре-
ста нак да љег шко ло ва ња или ути цај на обра зов на по стиг ну ћа, као 
и по ја ву стре сних си ту а ци ја и зло ста вља ња уну тар та квих по ро ди-
ца. Hoj man3), у свом ра ду,  ис ти че да на мо ти ва ци ју на кри ми нал но 
по на ша ње зна чајн ути цај има осе ћај не јед на ко сти (не јед на кост у 
мо гућ но сти ма, пра ви ма и слич но), не го сам ста тус (не)за по сле но-
сти по је дин ца. Не јед на кост об ја шња ва кри ми нал, али не за по сле-
ност не4). Za man5) је ис тра жи вао ко ре ла ци је из ме ђу си ро ма штва, 
кри ми на ла, фру стра ци ја и ин вен тив но сти љу ди ко ји су за по сле ни 
или су бо ра ви ли у јед ном бол нич ком објек ту. Behindtheinjuriesand
brokenlimbsinthewardarestoriesofviolence,crime,andintolerance
occurringinasocietywheremassesofpeoplefightoverlimitedreso-
urces6).O’Do nell7)  је ис тра жи вао ути цај дру штве них и еко ном ских 
про ме на на по ја ву на си ља. Ју го вић, Бр кић и Си ме ну но вић-Па тић8), 

2) Ka ren Sec com be, „Fa mi li es in Po verty in the 1990s: Trends, Ca u ses, Con se qu en ces, and Les-
sons Le ar ned’’, Jo ur nal of Mar ri a ge and Fa mily, Vol. 62, No. 4 , 2000, pp. 1094-1113

3) Da vid E. Hoj man, „Ex pla i ning Cri me in Bu e nos Aires: The Ro les of Ine qu a lity, Unem-
ployment, and Struc tu ral Chanге’’, Bul le tin of La tin Ame ri can Re se arch, Vol. 21, No. 1, 2002, 
pp. 121-128

4) Da vid E. Hoj man, „Ex pla i ning Cri me in Bu e nos Aires: The Ro les of Ine qu a lity, Unem-
ployment, and Struc tu ral Chanге’’, Bul le tin of La tin Ame ri can Re se arch, Vol. 21, No. 1, 2002. 
стр. 127

5) Sha ha duz Za man, „Po verty and vi o len ce, fru stra tion and in ven ti ve ness: ho spi tal ward li fe in 
Ban gla desh’’, So cial Sci en ce & Me di ci ne 59, 2004. pp. 2025–2036

6) Sha ha duz Za man, „Po verty and vi o len ce, fru stra tion and in ven ti ve ness: ho spi tal ward li fe in 
Ban gla desh’’, So cial Sci en ce & Me di ci ne 59, 2004.. str. 2025

7) Ian O’Don nell. „Vi o len ce and so cial chan ge in the Re pu blic of Ire land’’, In ter na ti o nal Jo ur nal 
of the So ci o logy of Law  33, 2005. pp. 101–117

8) Алек сан дар Ју го вић, Ми ро слав Бр кић, Би ља на Си ме у но вић-Па тић, „Со ци јал не не јед-
на ко сти и си ро ма штво као дру штве ни кон текст кри ми на ла’’, Го ди шњак 2008, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, 2008. стр. 447-461
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у свом ра ду ис тра жи ва ли су со ци јал не не јед на ко сти и си ро ма штво 
као дру штве ни кон текст кри ми на ла.

Со цио-еко ном ске окол но сти жи вље ња и си ро ма штво на ро-
чи то, као фру стри ра ју ћи фак то ри, узрок су раз ли чи тих об ли ка на-
си ља и кри ми нал ног по на ша ња по је ди на ца, а као та кви, пред мет 
су број них кри ми но ло шких, со ци о ло шких, пси хо ло шких и без бед-
но сних сту ди ја. Ме ђу тим, јед на шко ла ми шље ња сма тра да је пра-
вац ко ји, та ко зва на „кла сич на’’ (ma in stre am) кри ми но ло ги ја има у 
из у ча ва њу на ве де не про бле ма ти ке, не а де ква тан и да при сту пом и 
ме то до ло ги јом ко ји при ме њу је, не ува жа ва су штин ске окол но сти 
и ка рак те ри сти ке ста ња у дру штву, па и си ро ма штва, ка ко би сво ја 
ис тра жи ва ња во ди ла у свр сис ход ном прав цу. Је дан од за ступ ни-
ка ова квог ста ва је сте Wo zni ak9), ко ји на су прот кла сич ној ста вља 
та ко зва ну „по мир љи ву’’ (pe a ce ma king) кри ми но ло ги ју. Wo zni ak, 
али и дру ги за ступ ни ци овог те о риј ског прав ца у кри ми но ло ги-
ји, сма тра ју да  кла сич на кри ми но ло ги ја си ро ма штво или дру ге 
не по вољ не дру штве не ста ту се по сма тра као јед ну од ва ри ја бли у 
мул ти ва ри јант ним ана ли за ма из обла сти кри ми на ла. По мир љи ва 
кри ми но ло ги ја, не не ги ра ју ћи па ра диг му пој ма си ро ма штва у кри-
ми но ло шким ис тра жи ва њи ма, ову по ја ву по сма тра на спе ци фи чан 
на чин. Док Ko zol10), као пред став ник кла сич не кри ми но ло ги је, сма-
тра да је си ро ма штво нај бо ље по сма тра ти као изо ло ва ну ва ри ја блу, 
али пре о вла ђу ју ћу у дру штве ној ре ал но сти ко ја под сти че на кри-
ми нал, Wo zni ak, са дру ге стра не сма тра да је по треб но си ро ма штво 
по сма тра ти као кри ми нал (др жа ве, дру штве не за јед ни це) пре ма 
по је дин цу. На тај на чин, ка ко ис ти че овај аутор, мо гу ће је са гле да-
ти и раз у ме ти  истин ску су шти ну узро ка де ви јант них, на сил них и 
кри ми но ге них по на ша ња. У том сми слу, кључ ни пут за спре ча ва-
ње кри ми на ла, у крат ком ро ку, је сте ре дук ци ја узро ка пат ње због  
си ро ма штва и на ду ге ста зе, под сти ца ње со ци јал не по ли ти ке ко ја 
сма њу је  уче шће еко ном ске пат ње у са вре ме ном дру штву11). 

У ци љу раз гра ни че ња на ве де на два при сту па, али пре вас ход-
но и раз у ме ва ња на че ла по мир љи ве кри ми но ло ги је, Ha gan12), је на-
вео основ не ка рак те ри сти ке mainstream кри ми но ло ги је, ко је ујед-
но сма тра и огра ни ча ва ју ћим за аде кват но, об у хват но и одр жи во 
ре ша ва ње про бле ма ти ке кри ми на ла. Те ка рак те ри сти ке су сле де ће:

9) John F. Wo zni ak, „Po verty and Pe a ce ma king Cri mi no logy: Beyond Ma in stre am Cri mi no-
logy’’, Cri ti cal  Cri mi no logy 16, 2008, pp. 209–223

10) J. Ko zol, „Sa va ge ine qu a li ti es: Chil dren in Ame ri ca’s scho ols’’, New York: Crown, 1991.

11) John F. Wo zni ak, „Po verty and Pe a ce ma king Cri mi no logy: Beyond Ma in stre am Cri mi no-
logy’’, Cri ti cal  Cri mi no lo gist 16, 2008. стр. 209

12) F. E.  Ha gan, „In tro duc tion to cri mi no logy: The o ri es, met hods, and cri mi nal be ha vi or’’, (5th 
ed.), Bel mont, CA: Wad sworth Thom son, 2002.
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а) ста вља ње ак цен та на кри ми нал но по на ша ње, пре не го на 
кри ми на ли за ци ју по на ша ња;

б) ре спект пре ма дру штве ним ин сти ту ци ја ма уз ли бе рал ни 
оп ти ми зам у по гле ду ре форм ских ме ра;

в) уме ре ни пе си ми зам у по гле ду са вр ше но сти кри вич но-
суд ског си сте ма, али уз спрем ност да се де лу је у окви ру 
ус по ста вље ног дру штве ног по рет ка;

г) за сту па ње про це са ре ха би ли та ци је осу ђе ни ка и њи хо вог 
при ви ка ва ња на sta tus quo.

Ha gan, као ал тер на ти ву из не том,  на во ди  ста во ве за ступ ни ка 
peacemaking кри ми но ло ги је, а ко ји се огле да ју у сле де ћем:

а) Кри ми нал је об лик по на ша ња, че шће при су тан ме ђу „ни-
жим’’ сло је ви ма дру штва, при че му та кав дру штве ни по-
ло жај ни је де тер ми нан та, не го на мет ну та окол ност за 
раз вој кри ми но ге ног по на ша ња;

б) Моћ ни је дру штве не гру пе кон тро ли шу ни во кри ми на ла, 
у ци љу за шти те соп стве них ин те ре са;

в) Мо дел кон фли ка та бо ље об ја шња ва кри ми на ли за ци ју 
као про цес, не го мо дел кон цен зу са.

За ступ ни ци кри тич не (critical) кри ми но ло ги је, чи ји је по-
мир љи ва кри ми но ло ги ја део, по све ће ни су те о ри ји кон струк ци је 
ко ја, по њи ма, пру жа бо ље кон цеп ту ал не алат ке и ин стру мен те за 
раз у ме ва ње оно га што се де ша ва и шта би се мо гло до го ди ти, уз 
усме ре ност на зах те ве за по зи тив ним про ме на ма у дру штву и дру-
штве ној прав ди. По ред на ве де них ауто ра, зна ча јан до при нос раз-
во ју кон цеп та и те о ри је по мир љи ве кри ми но ло ги је дао је и Qu in-
ney13) кроз број не ра до ве.

НАСИЉЕУСРБИЈИИКОНЦЕПТ
„ПОМИРЉИВЕКРИМИНОЛОГИЈЕ’’

С об зи ром на спе ци фич но сти у ко ји ма  гра ђа ни Ср би је жи ве 
по след њих де це ни ја, а ко је ка рак те ри шу из ме не иде о ло шких вред-
но сти, по ли тич ког уре ђе ња, на че ла еко ном ске по ли ти ке, уз део ба-
га жа (ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног) услед  рат них де ша ва ња, ис-
тра жи ва ње и раз у ме ва ње со цио-еко ном ског по ло жа ја по је ди на ца и 
узроч но-по сле дич не ве зе са ис по ља ва њем на си ља и кри ми на ла, а 
у ци љу уна пре ђе ња све у куп ног ни воа си гур но сти и без бед но сти, 

13) R. Qu in ney, „The the ory and prac ti ce of pe a ce ma king in the de ve lop ment of ra di cal cri mi no-
logy’’, The Cri ti cal Cri mi no lo gist 5, 1989.
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мо жда се бо ље мо же на чи ни ти из пер спек ти ве peacemaking кри-
ми но ло ги је. 

Циљиметодологијарада

Је дан од ци ље ва овог ра да је сте ана ли за сто па раз ли чи тих 
об ли ка кри ми на ла, у од но су на вла да ју ће со цио-еко ном ске окол-
но сти у дру штву, а у свр хе пре по ру ка за по бољ ша ње без бед но сног 
кон цеп та и  по ли ти ке др жа ве у од но су на пре по зна те фе но ме не и 
њи хо ву при сут ност и ути цај на дру штво. С об зи ром на ова ко де-
фи ни са не ци ље ве, сма тра мо да је ода бир на че ла по мир љи ве кри-
ми но ло ги је аде ква тан за раз у ме ва ње и об ја шње ње ме ђу од но са со-
цио-еко ном ских при ли ка у дру штву и раз ли чи тих об ли ка на си ља. 
Све сно смо ана ли зу кри ми на ла све ли на по дат ке о раз ли чи тим об-
ли ци ма кри вич но-прав но санк ци о ни са ног на си ља, по пут на си ља у 
по ро ди ци, зло ста вља ња жи во ти ња и са мо у би ства (као сво је вр сни 
вид екс трем ног на си ља пре ма соп стве ном ин те гри те ту и жи во ту), 
јер ове по јав не об ли ке, а има ју ћи у ви ду  и раз ли чи те пси хо ло шке 
те о ри је, ка рак те ри ше фру стра ци ја и по рив ко ји мо же, а не мо ра 
би ти свој ствен дру гим ин кри ми ни шу ћим ак ти ма (по пут  ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла, от ми ца, уби ста ва и слич ног). У овом ра ду би ће 
ана ли зи ра ни и об ја шње ни зва нич ни по да ци над ле жних др жав них 
ор га на о из вр ше ним кри вич ним де ли ма (по да ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва), као и по да ци о ма кро е ко ном ским по ка за те-
љи ма (Ми ни стар ство фи нан си ја). За да так ана ли зе зва нич них до ку-
ме на та Ре пу бли ке Ср би је из обла сти без бед но сти, као и прет ход но 
опи са них вр ста по да та ка, има за циљ да ука же на евен ту ал ну по-
тре бу ре ви зи је стра те шких до ку ме на та и си стем ског уре ђе ња по-
ли ти ке, по сло ва и су бје ка та без бед но сти.

Има ју ћи из не то у ви ду, при ме на на че ла peacemaking кри ми-
но ло ги је, има за циљ да раз у ме дру штве не окол но сти и ка рак те ри-
сти ке у ко ји ма су на ста ли и раз ви ја ли се   на ве де ни об ли ци на си-
ља, као  и да пре по зна на чи не за пре ва зи ла же ње про бле ма у са мом 
дру штву и др жа ви, а не да, по пут по је ди них за ступ ни ка  кла сич не 
кри ми но ло ги је, на си ље и кри ми нал пре по зна као од ред ни цу од ре-
ђе них (мар ги на ли зо ва них) дру штве них гру па и по је ди на ца и да ис-
кљу чи во уну тар струк ту ре њи хо вих лич но сти исто вре ме но тра жи 
и мо тив  и на чин за не у тра ли са ње кри ми нал ног по ри ва.
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БезбедноснастратегијаРепублике
Србије–политикаипракса

Про кла мо ва ном по ли ти ком, као и Стра те ги јом на ци о нал не 
без бед но сти14), на ша зе мља про мо ви ше ак тив но сти у прав цу ре-
фор ме сек то ра без бед но сти, са рад ње са ме ђу на род ним без бед но-
сним ор га ни за ци ја ма, пре свих Парт нер ством за мир. У на ве де ној 
Стра те ги ји као основ ни без бед но сни иза зо ви на ве де ни су, из ме-
ђу оста лих: опа сност од ору жа не агре си је, се па ра ти стич ке те жње, 
ору жа на по бу на, те ро ри зам, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма сов но уни-
ште ње, ор га ни зо ва ни кри ми нал, али и про бле ми еко ном ског раз во-
ја, нар ко ма ни ја, де струк тив но де ло ва ње вер ских сек ти. Угро жа ва-
ње јав ног ре да и ми ра и раз ли чи ти об ли ци на си ља и кла сич них 
ви до ва кри ми на ла, у овом сег мен ту Стра те ги је ни су де цид но на ве-
де ни. Ипак, пре гле дом ра зно вр сно сти опа сно сти ко је је Стра те ги ја 
де фи ни са ла, мо же се уочи ти из ве сна те жња да се без бед ност са гле-
да на ши ри на чин (дру га чи ји од кон це па та вој не без бед но сти, на 
при мер), ко ји у мно гим тач ка ма мо же тан ге ти ра ти и кон цепт ху ма-
не без бед но сти. Ка ко на ве де на Стра те ги ја као ин те ре се у обла сти 
на ци о нал не без бед но сти ви ди очу ва ње су ве ре ни те та и ин те гри те-
та, раз вој ме ђу на род ног по рет ка, али и за шти ту жи вот не сре ди не 
и еко ном ски раз вој, а што су тен ден ци је и опи са ног са вре ме ног 
без бед но сног кон цеп та, ми шље ња смо да кровне, стра те шке до-
ку мен те ко ји об у хва тјуа та ко ра знов ср не об ли ке угро жа ва ња без-
бед но сти и ме ре за очу ва ње исте, не мо же из ра ђи ва ти и до но си ти 
Ми ни стар ство од бра не, што је слу чај са на ве де ном Стра те ги јом. 
Уко ли ко се же ли по сти ћи же ље ни ни во на ци о нал не без бед но сти, 
али исто вре ме но и со цио-еко ном ска ста бил ност у дру штву и по-
бољ ша ти по ло жај по је дин ца у за јед ни ци, до ку мен те по пут стра-
те ги је тре ба ла би из ра ђи ва ти и до но си ти Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ја сво јим устав ним пра ви ма, ак тив но сти ма и струч ним те ли ма, 
сва ка ко мо же на об у хват ни ји и струк ту и са ни ји на чин де фи ни са ти 
и уоб ли чи ти по ли ти ку у обла сти спољ не и уну тра шње без бед но-
сти, као и си гур но сти по је дин ца.

Чи ње ни ца да Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти не опи су је 
или не до вољ но ак цен ту је про бле ма ти ку на си ља и др жав них си сте-
ма и слу жби ко ји мо гу има ти зна чај ну уло гу у пре вен ци ји ова квих 
об ли ка кри ми нал ног де ло ва ња, на во ди на за кљу чак да је кон цепт 
без бед но сти и при ступ уну тра шњим про бле ми ма и иза зо ви ма по-
треб но са гле да ти из дру га чи је пер спек ти ве, ко ја упра во мо же би ти 
и кон цеп ци ја по мир љи ве кри ми но ло ги је.

14) „Слу жбе ни гла сник РС’’ 88/2009
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У де лу ра да ко ји сле ди, ана ли зи ра ће мо зва нич не по дат ке и 
по ка за те ље о из вр ше ним спе ци фич ним кри вич ним де ли ма на си-
ља и ак ти ма са мо у би ста ва, за пе ри од 2009-2011. го ди на и ста ви-
ти их у кон текст та да ва же ћих со цио-еко ном ских па ра ме та ра. Сви 
предствље ни по да ци део су зва нич них из ве шта ја и ста ти сти ка Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва са јед не и Ми ни стар ства фи нан-
си ја, са дру ге стра не. 

Кри вич но де ло „уби ја ње и зло ста вља ње жи во ти ња’’ у пе ри-
о ду 2009-2011. го ди на бе ле жи бла ги тренд ра ста из вр ше них де ла 
и то: 1) у 2009. го ди ни 86 кри вич них де ла; 2) у 2010. го ди ни 130 
и 3) у 2011. го ди ни 135 кри вич них де ла. Сли чан  тренд по ка зу је и 
ана ли за кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци: 1) у 2009. го ди ни 3488 
кри вич них де ла; 2) у 2010. го ди ни 3765 и 3) у 2011. го ди ни 3349 
кри вич них де ла. У слу ча ју са мо у би ста ва, у 2009. го ди ни по чи ње но 
их је 1380, у 2011. го ди ни 1226, а у 2011. го ди ни 1311. Основ ни по-
ка за те љи со цио-еко ном ских па ра ме та ра ко ји су ка рак те ри са ли ста-
ње у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду 2009-2011. го ди не, по ка зу ју да 
се на ша зе мља, су о ча ва ју ћи се са по сле ди ца ма ка ко уну тра шњих 
про це са тран зи ци је, та ко и ути ца ји ма „свет ске еко ном ске кри зе’’, 
кон ти ну и ра но су о ча ва ла са ин фла тор ним иза зо ви ма и по ра стом 
бро ја не за по сле них. У 2009. го ди ни ин фла ци ја је из но си ла 6,6%, 
број за по сле них у од но су на прет ход ну го ди ну опао је за 5,5%  и 
сто па не за по сле но сти из но си ла је 28,2%. У 2010. го ди ни на ве де ни 
по ка за те љи су се по гор ша ли – ин фла ци ја је из но си ла 10,3%, а не-
за по сле ност 29,2%. У 2011. го ди ни по ка за те љи су би ли сле де ћи: 
ин фла ци ја је из но си ла 6,9%, а не за по сле ност је уве ћа на за 2,89% 
. Упо ред ном ана ли зом из не тих по да та ка о из вр ше ним кри вич ним 
де ли ма са јед не стра не и ма кро е ко ном ским по ка за те љи ма, са дру ге 
стра не, мо же се уочи ти да је 2010. го ди на би ла раз до бље до дат ног 
по гор ша ња со цио-еко ном ског ста ња у на шој зе мљи и исто вре ме но 
пе ри од у ко јем је до шло и до из ве сног по ве ћа ња бро ја изрв ше них 
раз ли чи тих об ли ка кри вич них де ла, при че му се, сва ка ко ово мо же 
по сма тра ти као изо ло ва на чи ње ни ца, а не за кљу чак ко ји се мо же и 
мо ра при ме ни ти на све дру ге вре мен ске пе ри о де и не га тив не окол-
но сти ко је су се у њи ма од и гра ле. Сва ка ко да не по вољ ни ма кро е ко-
ном ски по ка за те љи и све те жи усло ви жи во та и ра да не мо гу би ти 
ис кљу чи ви узрок кри ми нал ног по на ша ња, али се ове чи ње ни це не 
мо гу за не ма ри ти или узе ти у об зир као са мо јед на од ва ри ја бли 
у ис тра жи ва њу фе но ме на на си ља. Из не ти по да ци по ка зу ју да је у 
2009. го ди ни про сеч но из вр ше но 9,78 кри вич них де ла на си ља у 
по ро ди ци и уби ја ња/зло ста вља ња жи во ти ња, у 2010. го ди ни про-
сеч но 10,66, а у 2011. го ди ни про сеч но 9,53 на ве де них кри вич них 
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де ла. За исти вре мен ски пе ри од про сеч но је, у то ку јед не го ди не 
из вр ше но 3,57 са мо у би ста ва у то ку јед ног да на. У 2012. го ди ни из-
вр ше но је укуп но 59 кри вич них де ла уби ста ва, 46 кри вич них де ла 
те шког уби ства и 3657 кри вич них де ла на си ља у по ро ди ци, од но-
сно 0,28 уби ста ва и те шких уби ста ва у јед ном да ну и 10,01 кри-
вич них де ла на си ља у по ро ди ци. Та ко ђе, на ве де не број ке по ка зу ју 
да ови об ли ци на си ља, као и де ла са мо у би ста ва или по ку ша ја са-
мо у би ста ва, при ли ком де фи ни са ња иза зо ва на ци о нал не без бед но-
сти мо ра ју за вре ђи ва ти мно го ве ћу па жњу и по зор ност и ак тив ност 
над ле жних ор га на и уста но ва, али и ре де фи ни са ње уло ге и зна ча ја 
по је ди них су бје ка та, пр вен стве но из обла сти обра зо ва ња, со ци јал-
не за шти те и ре ха би ли та ци је. 

Не ула зе ћи у вред но сне и прав не ква ли фи ка ци је нав де них 
кри вич них де ла и то у  од но су на по чи ни о це и жр тве, јед но ста ван 
пре глед по да та ка на ве де них у прет ход ном де лу ра да, по ка зу је раз-
ме ре по је ди них об ли ка кри ми на ла, а ко ји Стра те ги јом на ци о нал не 
без бед но сти ни су ме ђу при о ри тет ним чи ни о ци ма угро жа ва ња.

Из свих прет ход но на ве де них ана ли за и не до ста та ка, сма-
тра мо да је при ступ кла сич не кри ми но ло ги је нео д го ва ра ју ћи, из 
раз ло га што по чи ва на на че ли ма пот пу ног  ува жа ва ња и не кри-
тич но сти пре ма ус по ста вље ном кри вич но-прав ном и суд ском си-
сте му, стра те шкој ори јен та ци ји и по ли ти ци др жа ве у од но су на 
пре вен ци ју кри ми на ла, ме ра ма по ди за ња без бед но сне кул ту ре и 
по бољ ша ња све оп штих жи вот них и рад них усло ва. Кла сич ни кри-
ми но ло шки при ступ, ка ко ис ти чу ње му опо зит ни ауто ри, кри ви цу 
за кри ми нал но по на ша ње ве зу је го то во ис кљу чи во за са мог из вр-
ши о ца (или из вр ши о це), а от кри ва ју ћи мо ти ве и узро ке за чи ње-
ње да тог кри вич ног де ла, ра све тља ва ју ћи фо рен зич ке чи ње ни це и 
до ка зе и про це су и ра ју ћи оп ту же ног, др жав ни си стем у пот пу но-
сти ис цр пљу је и окон ча ва сво је ан га жо ва ње. Са гле да ва ње ши рег – 
дру штве ног – кон тек ста, при ли ком раз ја шња ва ња мо ти ва и узро ка 
кри ми нал ног ак та, у кла сич ној кри ми но ло ги ји, че сто оста је из ван 
за ин тер со ва но сти и ре ал не ан га жо ва но сти над ле жних су бје ка та. 
Ти ме ис тра жи ва ње и по бољ ша ње све у куп них дру штве них окол но-
сти у ко ји ма љу ди жи ве, оста је ак тив ност си стем ски и ре сурс но 
не до вољ но по др жа на, иако је за пра во од ви тал ног зна ча ја за пре-
вен ци ју де ви јант них по на ша ња, по сти за ње ста бил но сти у дру штву 
и по бољ ша ње све у куп не без бед но сти др жа ве.
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ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊАИПРЕПОРУКЕ

Ана ли за по да та ка о бро ју из вр ше них ра ли чи тих об ли ка на-
си ља и са мо у би ста ва, по ка зу је да је нај ве ћи број њих по чи њен на 
те ри то ри ји бе о гра да, Но вог Са да и Пан че ва, док је нај ма ње на ве-
де них ака та по чи ње но у Но вом Па за ру, За је ча ру и При је по љу. Овај 
по да так не не ги ра зна чај си ро ма штва као мо ти ви шу ћег фак то ра, 
већ упра во ука зу је да је кри ми нал, уко ли ко се же ли ми ни ми зи ра ти 
или не у тра ли са ти,  по треб но са гле да ти кроз ши ри дру штве ни кон-
текст и вла да ју ће окол но сти. Упра во из не те чи ње ни це ука зу ју да  
от кри ва ње и ре ги стро ва ње кри вич них де ла на си ља, за ви си ка ко од 
со цио-еко ном ског ста ту са по је ди на ца, та ко и од тра ди ци о нал них 
вред но сти, дру штве них нор ми и дру штве не све сти, ко ји мо гу би-
ти огра ни ча ва ју ћи фак тор за при ја ву на си ља и под но ше ње ту жбе. 
Др жав ни си стем ко ји ни је до вољ но струк ту и сан и јак да пру жи 
по др шку не са мо жр тва ма, већ и по тен ци јал ним на сил ни ци ма пре 
из вр ше ња кри вич ног де ла, чи ни да зна чај број љу ди не за до вољ-
них соп стве ним ста ту сом, ква ли те том жи во та или чи ње ни цом да 
при па да не кој од мар ги на ли зо ва них гру па, бу де не до вољ но пре по-
знат и укљу чен у на по ре и ак тив но сти ин сти ту ци ја на по бољ ша њу 
њи хо вих жи вот них усло ва, њи хо вом пси хич ком и мо рал ном осна-
жи ва њу, ин клу зи ји, а што све во ди и пре вен ци ји по тен ци јал ног на-
сил ног по на ша ња и зло чи на. 

У ци љу са гле да ва ња мо гућ но сти им пле мен та ци је са вре ме-
них без бед но сних кон це па та – кон цеп та ху ма не без бед но сти у на-
шој зе мљи и ре ви ди ра ња прак се пре вен ци је кри ми на ла, сма тра мо 
да је на ве де ну про бле ма ти ку свр сис ход но са гле да ти са по зи ци ја 
по мир љи ве кри ми но ло ги је. По мир љи ва кри ми но ло ги ја у свр хе де-
фи ни са ња на чи на, ме ра су бје ка та и ре сур са по треб них за ре ви зи ју 
и  по бољ ша ње ста ња и вла да ју ћих окол но сти, ну ди мо дел та ко зва-
не peacemakingпи ра ми де, ко ја пу тем на уч но-те о риј ских до стиг ну-
ћа и са зна ња тре ба да до ве де до раз во ја ин клу зив не по ли ти ке ко ја 
ће осна жи ти све по је дин це и да ти им мо гућ ност да упра вља ју сво-
јом суд би ном.15) Peacemakingпи ра ми да сво ја упут ства ори јен ти ше 
пре све га ка кри вич но-про це сном и суд ском си сте му и да је пре по-
ру ке за про ме ну на че ла, по ли ти ке и ме ра у њи хо вом ра ду. На ве де на 
упут ства огле да ју се у сле де ћем:

а) сви об ли ци дис кри ми на ци је мо ра ју, у ду ху peacemaking
кри ми но ло ги је, на ћи по мир љи ва и не на сил на ре ше ња у 
окви ру кри вич них за ко на,

15) J. R. Ful ler,  „Cri mi nal ju sti ce: A pe a ce ma king per spec ti ve’’, Bo ston, MA: Allyn and Ba con, 
1998. 
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б) у кре и ра њу прав них нор ми и ус по ста вља њу пра во суд ног 
си сте ма мо ра ју уче ство ва ти све за ин те ре со ва не стра не,

в) ре ша ва ње про бле ма и ус по ста вља ње прав них нор ми  мо-
ра би ти кон ци пи ра но на на чин да исти бу ду при хва тљи-
ви и при мен љи ви у раз ли чи тим вре ме ни ма и на раз ли-
чи тим ме сти ма,

г) из бе га ва ње ре стрик тив ног ка жња ва ња ка да год је то мо-
гу ће и при ме на ко рек тив них и ре со ци ја ли зу ју ћих ме ра.

Ка ко је циљ ово га ра да да пред ло жи прав це ко ји ма се мо гу 
по бољ ша ти ин сти ту ци о нал ни окви ри и ме ре у бор би про тив де-
сти му ли шу ћих дру штве них фак то ра и кри ми на ли за ци је од ре ђе-
них дру штве них гру па и по је ди на ца, осло ни ће мо се на основ не 
по став ке peacemakingпи ра ми де и при ла го ди ти их без бед но сним 
и дру штве ним иза зо ви ма на ше зе мље. У том сми слу, peacemaking
пи ра ми да пре вен ци је дру штве них окол но сти на си ља, мо же се кон-
ци пи ра ти на сле де ћи на чин:

а)  про мо ци ју ан ти ди скри ми на тор ног по на ша ња и људ ских 
пра ва мо ра ју не дво сми сле но, уса гла ше но и кон ти ну и ра но вр ши ти 
сви пред став ни ци вла сти, као и по ли тич ке, обра зов не и кул тур не 
ели те у зе мљи,

б) по је дин ци, мар ги на ли зо ва не и вул не ра бил не гру пе, као 
исто вре ме ни су бјек ти и објек ти без бед но сне по ли ти ке, мо ра ју би-
ти укљу че ни у кре и ра ње си сте ма со ци јал не и еко ном ске по ли ти ке, 
ко ја ће им би ти ра зу мљи ва, до ступ на и свр сис ход на,

в) пра ва из обла сти жи во та, ра да, обра зо ва ња, здрав стве не и 
со ци јал не за шти те и лич не без бед но сти мо ра ју би ти де фи ни са на и 
за кон ски уре ђе на на на чин да осли ка ва ју и ува жа ва ју све (шти ће-
не) вред но сти лич но сти, дру штва и др жа ве, да су као та кве плод 
кон сен зу са свих ре ле вант них др жав них и дру штве них чи ни ла ца, 
ин сти ту ци ја и пред став ни ка дру штве них гру па, чи ме се оте жа ва 
или чак оне мо гу ћа ва њи хо ва из ме на у од но су на по ли тич ке про-
ме не у зе мљи,

г) осна жи ва ње ре сур са си сте ма обра зо ва ња, здрав стве не и 
со ци јал не за шти те, а у ци љу што не по сред ни јег и аде кват ни јег ра-
да са по је дин ци ма и дру штве ним гру па ма и пра во вре ме ног пре по-
зна ва ња и пре вен ци је ри зич них по ја ва и ано ми ја ко је мо гу во ди ти 
кри ми но ге ном по на ша њу, као и оја ча ва ње си сте ма по др шке жр тва-
ма на си ља и по др шке бив шим осу ђе ни ци ма у ре со ци ја ли за ци ји.

На ве де не ме ре, уз кон ти ну и ра но по бољ ша ње со цио-еко ном-
ских па ра ме та ра др жав не по ли ти ке, мо гу во ди ти осна жи ва њу и ко-
хе зи ји це ло куп ног дру штва, у ко ме би  и по је дин ци осе ћа ли ве ћи 
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сте пен лич не си гур но сти и пре по зна ли  мо гућ но сти да по бољ ша ју 
ква ли тет жи во та, а што у ко нач ном во ди бо љој кон тро ли, ми ни ми-
зи ра њу и упра вља њу ри зи ци ма на сил ног по на ша ња и на ру ша ва ња 
без бед но сти у за јед ни ци.

ЛИТЕРАТУРА

Ђор ђе вић Иви ца, Безбедностаархитектурауусловимаглобализације, Фа-
кул тет без бед но сти и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.

Za man Sha ha duz, „Po verty and vi o len ce, fru stra tion and in ven ti ve ness: ho spi tal 
ward li fe in Ban gla desh’’, SocialScience&Medicine59, 2004. 

Ју го вић А., Бр кић М., Си ме у но вић-Па тић Б., „Со ци јал не не јед на ко сти и си-
ро ма штво као дру штве ни кон текст кри ми на ла’’, у збор ни ку:  Годишњак
2008, (Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 2008.)

Ko zol  J., Savageinequalities:ChildreninAmerica’sschools, New York: Crown, 
1991.

На ци о нал на стра те ги ја без бед но сти, „Слу жбе ни гла сник РС’’ 88/2009
O’Don nell Ian, „Vi o len ce and so cial chan ge in the Re pu blic of Ire land’’, Interna-

tionalJournaloftheSociologyofLaw33, 2005.
Sec com be Ka ren, „Fa mi li es in Po verty in the 1990s: Trends, Ca u ses, Con se qu en-

ces, and Les sons Le ar ned’’, JournalofMarriageandFamily,Vol.62,No.4 , 
2000.

Ful ler J. R., Criminaljustice:Apeacemakingperspective, Bo ston, MA: Allyn and 
Ba con, 1998. 

Ha gan F. E., Introductiontocriminology:Theories,methods,andcriminalbehavi-
or, (5th ed.), Bel mont, CA: Wad sworth Thom son, 2002.

Hoj man Da vid E., „Ex pla i ning Cri me in Bu e nos Aires: The Ro les of Ine qu a lity, 
Unem ployment, and Struc tu ral Chanге’’, BulletinofLatinAmericanResearch,
Vol.21,No.1, 2002.

Qu in ney  R., „The the ory and prac ti ce of pe a ce ma king in the de ve lop ment of ra di-
cal   cri mi no logy’’, TheCriticalCriminologist5, 1989.

Wo zni ak John F., „Po verty and Pe a ce ma king Cri mi no logy: Beyond Ma in stre am 
Cri mi no logy’’, TheCriticalCriminologist16, 2008.

MilicaS.Boskovic,BrankicaB.Jankovic

SOCIALCONDITIONSOFVIOLENCE–
POSSIBILITYFORUSING„PEACEMAKING’’

CRIMINOLOGYCONCEPT

Resume
Dis sa tis fac tion with in di vi dual’s own li ving and/or wor king con-

di ti ons ca u sing for per sons to act ir ra ti o nal, risky, even de spe ra te, for 
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the pur po se of ma king the ir li ving stan dard bet ter. By this kind of ac ting, 
so me pe o ple be co me vic tims of cri me, whi le ot hers be co me cri mi nals. 
At both ca ses, sta te and so ci ety se cu rity fa ce se ri o us chal len ges. Hu man 
se cu rity, as mo dern con cept, for its fo cus has in di vi dual and all aspects 
im por tant for his li fe qu a lity. Wo zni ak, Ha gan, Qu in ney and ot her re-
pre sen ta ti ves of ‘’pe a ce ma king’’ cri mi no logy, con si der that ‘’clas sic’’ 
cri mi no logy tre at po verty and ot her un fa vo ra ble so cial cir cum stan ces 
as one of va ri a ble at mul ti va ri a te analysis of cri me is su es. Re pre sen ta-
ti ves of ‘’cri ti cal’’ cri mi no logy, which ‘’pe a ce ma king’’ cri mi no logy is 
the part, are de di ca ted to the con struc tion the ory which they con si der as 
so ur ce of bet ter con cep tual to ols and in stru ments for un der stan ding of 
ac tual con di ti ons and things that may hap pen, con cur rently fo cu sing on 
de mands for po si ti ve chan ges at so ci ety and so cial ju sti ce. The ob jec ti-
ve of this ar tic le is the analysis of pos si bi lity for im ple men ting ‘’pe a ce-
ma king’’ cri mi no logy re fe ren ces for pur po se of se cu rity po licy’s re vi ew 
and ma king stron ger fol lo wing ba sis of any so ci ety: eco nomy, edu ca-
tion, he alth and so cial pro tec tion. The im ple men ta tion of men ti o ned 
cri mi no logy con cept, sho uld help im pro ving the qu a lity of li fe, as  con-
ti nu o us me a su re  for cri me pre ven ting. At this ar tic le we analyzed and 
ex pla i ned of fi cial da ta pro vi ded by Ser bia’s in sti tu ti ons, which show 
num ber of exe cu ted cri mi nal acts (Mi ni stry of in ter i or’s da ta) as well 
as mac ro e co mic da ta (Mi ni stry of fi nan ce and eco nomy). All da ta are 
col lec ted and pre sen ted for pe riod year 2009-2011. As sug ge sti ons for 
di rec ti ons thro ugh which in sti tu ti o nal fra me works and me a su res aga-
inst de ter rent so cial fac tors can be im pro ved, relying to ‘’pe a ce ma king’’ 
cri mi no logy re fe ren ces, we re com men ded fol lo wing:

a) An ti-di scri mi na tion be ha vi or and hu man rights ha ve to be 
une qu i vo cally, co or di na tely and con ti nu o usly pro mo ted by 
aut ho ri ti es’ re pre sen ta ti ves as well as po li ti cal, edu ca ti o nal 
and cul tu ral eli te at the Sta te;

b) In di vi du als, mar gi na li zed and vul ne ra ble gro ups as su bjects 
and ob jects of se cu rity po licy, ha ve to be in vol ved in to pro-
cess of cre a ting so cial and eco no mic system po li ci es, which 
sho uld be un der stan da ble, ava i la ble and me a ning ful for 
them;

c) Rights at area of li ving, wor king, edu ca tion, he alth and so-
cial pro tec tion and per so nal se cu rity ha ve to be de fi ned and 
re gu la ted by laws and it ha ve to be do ne in the way which 
will re pre sent and re spect all (pro tec ted) va lu es of per sons, 
so ci ety and sta te, tho se rights sho uld be the re sult of all sta-
tes’, so ci ety’s, in sti tu ti ons’ and so cial gro ups’  re le vant pre-
sen ters, which chan ging of tho se right ma ke har der or even 
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im pos si ble as con se qu en ce of the po li ti cal chan ges at the 
co un try;

d) Re so ur ces of edu ca ti o nal, he alth and so cial pro tec tion sys-
tems sho uld ma ke stron ger for the aim of mo re im me di a te 
and ade qu a te wor king with in di vi du als and so cial gro ups as 
well as promptly re cog ni zing and pre ven ting risks and ano-
mi es that co uld lead to cri mi nal be ha vi or, system for sup por-
ting vic tims of vi o len ce and system for sup por ting for mer 
con victs’ re set tle ment sho uld al so be ma de stron ger.

Key words: vi o len ce, se cu rity, so ci ety, con cept, pe a ce ma king cri mi no logy, 
stra tegy

* Овај рад је примљен 15. априла 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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Сажетак
Рад раз ма тра сте пен иде о ло шке ди фе рен ци ја ци је из ме ђу 

ре ле вант них пар ти ја на по ли тич кој сце ни Ср би је са ци љем да те-
сти ра хи по те зе о фа за ма струк ту и ра ња и ин сти ту ци о на ли за ци је 
пар тиј ских си сте ма ко је су за сно ва не на схва та њу да се пар тиј ске 
сце не пост ко му ни стич ких дру шта ва фор ми ра ју по ре ла тив но хо-
мо ге ној пу та њи ко ја под ра зу ме ва по сте пен пре ла зак са ве ли ких 
иден ти тет них пи та ња ка кла сич ном со цио-еко ном ском про фи ли-
са њу. Хи по те зе се те сти ра ју ква ли та тив ном ана ли зом са др жа ја из-
бор не кам па ње за пред сед нич ке, пар ла мен тар не и ло кал не из бо ре 
у Ср би ји 2012. го ди не има ју ћи у ви ду да се упра во у то ку из бор не 
кам па ње пар ти је тру де да ис ко ри сте по ве ћа ну па жњу јав но сти и да 
фор му ли шу иде о ло шке и про грам ске плат фор ме ко је ће их раз ли-
ко ва ти на пар тиј ској сце ни. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да се по ли-
тич ке пар ти је у Ср би ји не раз ли ку ју зна чај но на со цио-еко ном ској 
рав ни, од но сно да још увек ни је до шло до ин сти ту ци о на ли за ци је 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179076, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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пар тиј ског си сте ма, док је и да ље нај ја сни ја по де ла и иден ти фи ка-
ци ја пар ти ја на рав ни тра ди ци о на ли зам-мо дер ни зам.
Кључ не ре чи: по ли тич ке пар ти је, иде о ло ги ја, из бор на кам па ња, Ср би ја, 

пост ко му ни стич ке др жа ве.

У овом тек сту раз ма тра мо сте пен иде о ло шке ди фе рен ци-
ја ци је из ме ђу ре ле вант них пар ти ја на по ли тич кој сце ни Ср би је 
осла ња ју ћи се на ана ли зу из бор не кам па ње за пред сед нич ке, пар-
ла мен тар не и ло кал не из бо ре у Ср би ји 2012. На ша основ на на ме-
ра је да те сти ра мо хи по те зе о фа за ма струк ту и ра ња и ин сти ту ци-
о на ли за ци је пар тиј ских си сте ма ко је су за сно ва не на схва та њу да 
се пар тиј ске сце не пост ко му ни стич ких дру шта ва фор ми ра ју по 
ре ла тив но хо мо ге ној пу та њи ко ја под ра зу ме ва по сте пен пре ла зак 
са ве ли ких иден ти тет них пи та ња ка кла сич ном со цио-еко ном ском 
про фи ли са њу. Ова про ме на од ви ја се си мул та но са по ве ће њем дру-
штве ног ра сло ја ва ња ко је на ста је као про из вод уво ђе ња тр жи шне 
при вре де. Сма тра мо да је из бор на кам па ња по год на за ова ква ис-
тра жи ва ња јер се све пар ти је исто вре ме но тру де да ис ко ри сте по-
ве ћа ну па жњу јав но сти и да фор му ли шу плат фор ме ко је ће их раз-
ли ко ва ти од дру гих стра на ка, али и ко је ће им омо гу ћи ти до вољ ну 
за јед нич ку осно ву у слу ча ју да при сту пе фор ми ра њу вла де.    

У пр вом де лу ра да по ста ви ће мо те о риј ске окви ре на ко ји ма 
се те ме ље хи по те зе о фа за ма раз во ја и струк ту и ра ња пар тиј ских 
си сте ма осла ња ју ћи се на ра до ве Бје ла ша ка, Ки чел та и Ага. За тим 
ће мо у нај кра ћим цр та ма пред ста ви ти пар тиј ски сце ну Ср би је на 
на гла ском на основ ним ли ни ја ма по ли тич ких и дру штве них по де-
ла, да би у нај ва жни јем тре ћем де лу ра да да ли ком па ра ци ју из бор-
них по ну да ре ле вант них пар ти ја и про ба ли да ева лу и ра мо сте пен 
иде о ло шке и про грам ске ди фе рен ци ја ци је. 

1.ТЕОРИЈСКИОКВИРПРОБЛЕМА

Раз вој ви ше пар тиј ских си сте ма у пост ко му ни стич ким зе-
мља ма је пи та ње ко јем је по ли тич ка на у ка по све ти ла ве ли ку па-
жњу. Је дан део ауто ра по ку шао је да од ре ди уоби ча је не фа за раз-
во ја пар тиј ских си сте ма има ју ћи у ви ду тран зи ци о ни кон текст са 
јед не стра не и на сле ђе ну хо мо ге ност дру штве не струк ту ре ко ја ни-
је по го до ва ла ства ра њу плу ра ли стич ког пар тиј ског си сте ма1). Та ко 

1) Еvans Jef frey and Whi te fi eld Step hen, „In den tifying the Ba ses of Party Com pe ti tion in East-
ern Euro pe”,  BritishJournalofPoliticalScience, Vol. 23, No 4, 1993, str. 521/548, Cam brid-
ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 
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Бје ла шак2) пред ла же че тво ро сте пе ну фа зну по де лу ци клу са ко ји 
по чи ње ства ра њем пр вих пар ти ја још у вре ме до ми на ци је ко му ни-
стич ке пар ти је или ње не на след ни це (фа за хе ге мо ниј ске пар ти је), 
ко ја пре ла зи у фа зу по ла ри зо ва ног си сте ма ве за ног за пр ве из бо ре 
на ко ји ма се ус по ста вља тран зи цо на, де мо крат ска власт. Тек на кон 
ово га се ула зи у тре ћу фа зу фраг мен та ци је си сте ма ко ја је за сно ва-
на на рас па ду ве ли ких ан ти ко му ни стич ких ко а ли ци ја ко је су ства-
ра не за рад из бор них по бе да, али без мо гућ но сти да на кон из бо ра 
фор му ли шу по ли ти ку и кре и ра ју кон сен зус око по жељ ног прав ца 
раз во ја. Ове ко а ли ци је се нај че шће рас па да ју у од но су на кључ на 
тран зи ци о на пи та ња о ду би ни и бр зи ни про ме на ко је је по треб но 
спро ве сти. Та ко ђе, ка рак те ри стич на је и по де ла на оне ко ји за го-
ва ра ју тра ди цо нал не вред но сти (тзв. „по вра так се би“) и оне окре-
ну те мо дер ни стич ким уве ре њи ма (тзв. „по вра так Евро пи“) што 
по ста је на ро чи то ак ту ел но у кон тек сту cвeобухватних европ ских 
ин те гра ци ја3). 

Ко нач но, тек на кон фа зе фраг мен та ци је вре ме ном до ла зи 
до укруп ња ва ња пар тиј ских си сте ма у плу ра ли стич ке мо де ле, са 
огра ни че ним бро јем на ци о нал них стра на ка (5-6) и уз не ко ли ко ре-
ги о нал них или стра на ка ет нич ких ма њи на. У овој по след њој, че-
твр тој фа зи ин сти ту ци о на ли за и цје пар тиј ских си сте ма од ви ја се и 
иде о ло шка про фи ли за ци ја пар ти ја, њи хо во по ве зи ва ње са ин те ре-
сним гру па ма и ин те ре си ма ве ли ких дру штве них гру па4). Тра ја ње 
фа за ни је пре ци зно од ре ђе но, али се нај че шће од ви ја кроз два три 
из бор на ци клу са: пр ви плу ра ли стич ки из бо ри се ве зу ју за фа зу 
по ла ри за ци је, а за тим кроз је дан или два ци клу са си стем про ла-
зи кроз фраг мен та ци ју и кон со ли до ва ње. Ди на ми ка струк ту и ра ња 
усло вље на је со ци о е ко ном ским ра сло ја ва њем ста нов ни штва под 
ути ца јем при ва ти за ци је и еко ном ске тран зци је, што је про цес ко ји 
зах те ва од ре ђе но вре ме. Ин сти ту ци о на ли за ци ја нај че шће об у хва та 
и ре фор ми са ње ко му ни стич ких пар ти ја и њи хов по вра так на по ли-
тич ку сце ну, ско ро по пра ви лу уз ко ри шће ње упра жње ног ме ста на 
ле ви ци. Овај про цес се, на при мер,  у Че шкој за вр шио већ то ком 

2) Bi e la si ak Jack, “Sub stan ce and Pro cess in the De ve lop ment of Party Systems in East Cen tral 
Euro pe”, Communist andPost-Communist Studies, Vol. 30, No 1, 1997, El se vi er Sci en ce 
LTD, str. 30-41.   

3) Agh At ti la, „The Hun ga rian Party System and Party The ory in the Tran si stion of Cen tral 
Euro pe“, JournalofTheoreticalPolitics, Sa ge pu bli ca ti ons, Lon don, 1994

4) Спа со је вић Ду шан,“Ди на ми ка по ли тич ких рас це па у Ср би ји“, у збор ни ку Партијеииз-
бориуСрбији–20година, Сла ви ша Ор ло вић (уред ник), Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар 
за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр. 105-118  
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1996. ка да је ве ћи на гра ђа на има ло ја сну иде о ло шку иден ти фи ка-
ци ју са по ли тич ким пар ти ја ма5).  

2.ПАРТИЈСКАСЦЕНАИКОНТЕКСТИЗБОРА2012.

Пар тиј ска сце на Ср би је се на чел но раз ви ја ла у скла ду са Бја-
ла ша ко вим фа зним мо де лом, али и са дру гим ба зич ним прет по-
став ка ма. Та ко се „мо дел пот ко ви це“6) ко ји је аде кват но об ја шња-
вао на о ко па ра док сал ну по ве за ност (крај ње) ле ви це и де сни це, 
од но сно бли скост со ци ја ли ста и ра ди ка ла то ком де ве де се тих го ди-
на тран сфор ми сао у Ки чел то ву основ ну ли ни ју гру пи са ња из ме ђу 
по ла ко ји је оку пљао ли бе рал но-ко смо по лит ске по ли ти ке и про тр-
жи шно ори јен ти са не стран ке са јед не стра не, и по ла ауто ри тар но-
пар ти ку а ли стич ких стра на ка скло ни јих др жав ној ин тер вен ци ји на 
дру гој стра ни. Ка ко су Офе, Ел стер и Пројс7) и пред ви де ли, у пр-
вим го ди на ма до ми ни ра ју рас це пи иден ти те та и при па да ња, уз на-
гла ше ну уло гу по ли тич ких ели та на су прот струк ту и ра њу пар ти ја и 
ин те ре са на осно ву кон фли ка та уса ђе них у дру штве ној струк ту ри. 
Ови су ко би у по љу „по ли ти ке зна ме ња“8) свој вр ху нац до сти жу у 
из бор ним ци клу си ма 2007. и 2008. на кон че га до ла зи до по след-
њих тек то них про ме на на пар тиј ској сце ни. 

Мо дел по ла ри зо ва ног плу ра ли зма9) ко ји је нај ви ше од го ва-
рао пар тиј ском си сте му Ср би је за вре ме пр ве вла де Во ји сла ва Ко-
шту ни це (по зи ци о ни ра ње у цен тру, би по лар на опо зи ци ја, ве ли ка 
иде о ло шка дис тан ца и по сто ја ње иде о ло шког образ ца) би ва до ве-
ден у пи та ње сна жним цен три фу гал ним тен ден ци ја ма на мет ну тим 
од стра не СРС и ДС/ЛДП; цен три фу гал ност је ума њи ла при влач-
ност цен трал не и уме ре не по зи ци је, а кон текст дру гог кру га пред-
сед нич ких из бо ра до во ди до ско ро пот пу не по ла ри за ци је из ко је 
као по бед ник из ла зи ко а ли ци ја „За европ ску Ср би ју“, уз зна чај ну 
по моћ СПС ко ја од лу чу је да уђе у вла ду са ДС и Г17. Пре ба ци ва ње 
клат на на про е вроп ски део пар тиј ске сце не до дат но је по твр ђе но 

5) Ma te ju Pe tr, Re ha ko va Blan ka and Evans Je of frey, “The Po li tics of In te rest and Class Re a-
lig nment in the Czech Re pu blic 1992-1996”, у збор ни ку TheEndofClassPolitics, Ge of frey 
Evans (ed.), Оxford Uni ver sity Press, Ox ford, 1999, str. 235

6) Сто јиљ ко вић Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008 

7) El ster Jon, Of fe Cla us and Pre uss Ur lich, InstitutionalDesigninPost-CommunistSocieties, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1998 

8) Ду шан Па вло вић и Сло бо дан Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрби-
јипосле2000.године,  Слу жбе ни гла сник, Бе о град

9) Sar to ri Đo va ni, Strankeistranačkisustavi, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2002
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из два ја њем СНС из СРС и њи хо вим пре по зи ци о ни ра њем ка цен-
тру по ли тич ког спек тра, уз де ли мич но и по вре ме но за др жа ва ње 
тра ди ци о на ли стич ке ре то ри ке. 

Сто га је пар тиј ски си стем пред оп ште из бо ре 2012. имао нај-
ви ше ка рак те ри сти ка уме ре ног плу ра ли зма, са две цен трал не ко-
а ли ци је (оку пље не око СНС и ДС) ко је су по ку ша ва ле да све о бу-
хват ним по ли ти ка ма пар тиј ски си стем до ве ду до дво крил ног или 
чак дво пар тиј ског мо де ла (на рав но, уз по сто ја ње не ко ли ко ре ги о-
нал них или ет нич ких ста на ка). По ред ове две ко а ли ци је, јед на ли-
ни ја по ли тич ког так ми че ња се раз ви ла на ли ни ји ДСС/СРС-ЛДП 
ко ји су по ку ша ва ли да ис ко ри сте уме ре ност ко а ли ци ја СНС и ДС и 
да про фи ти ра ју на по ла ри за ци ји, док су УРС и СПС има ли про сто-
ра да сво је по зи ци је об ли ку ју ре ла тив но не за ви сно од дру гих ак те-
ра и са не што дру га чи јом иде о ло шком по ну дом. Стран ке ма њи на 
се по оби ча ју ни су пре ви ше из ја шња ва ли о оп штим пи та њи ма.     

3.МЕТОДОЛОГИЈА

У ци љу ком па ра ци је из бор них по ну да ре ле вант них пар ти ја 
и ева лу а ци је сте пе на њи хо ве иде о ло шке и про грам ске ди фе рен-
ци ја ци је, опре де ли ли смо се за мо ни то ринг из бор не кам па ње ре-
ла вант них по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у пе ри о ду од зва нич ног 
по чет ка из бор не кам па ње 14. мар та 2012. до одр жа ва ња из бо ра 6. 
ма ја 2012. Мо ни то ринг је об у хва тио не ко ли ко из во ра: 1) ин тер нет 
стра ни це по ли тич ких пар ти ја; 2) елек трон ска из да ња днев них но-
ви на „Блиц“, „По ли ти ка“, „Ку рир“, „Да нас“, „Прав да“, „Днев ник“, 
„Пресс“, „Ве чер ње но во сти“, „Ве сти“, и „Ало“; 3) ин тер нет стра-
ни це ра дио-те ле ви зиј ских ста ни ца и то Ра дио-те ле ви зи је Ср би је 
(РТС), Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не (РТВ) и Б92; 4) ме диј ске пор-
та ле „Те ле граф“, „Мон до“, и „На сло ви“. У ис тра жи ва њу је при ме-
ње на ква ли та тив на ана ли за са др жа ја са ци љем да се утвр ди ко је 
те ме су би ле до ми нан те у из бор ној кам па њи по ли тич ких пар ти ја и 
ка ко су се у од но су на њих пар ти је иде о ло шки и про грам ски по зи-
ци о ни ра ле. Мо ни то ринг је усме рен на три про грам ске и те мат ске 
це ли не, по ли тич ку, еко ном ску и со ци јал ну, ко је су по том раз вр ста-
не на 24 уже и кон крет ни је обла сти10). 

10) 1. Др жа ва и по ли тич ки си стем: (1) по ли тич ке ин сти ту ци је и од го вор ност вла сти (ор-
га ни за ци ја, по де ла и кон тро ла вла сти), (2) вла да ви на пра ва и ре фор ма пра во су ђа, (3) 
ре ги о на ли за ци ја, де цен тра ли за ци ја и ло кал на власт, (4) на ци ја, на ци о нал ни (и кон фе-
си о нал ни) иден ти те ти и ме ђу на ци о нал ни од но си, (5) без бед но сне стра те ги је, ре фор ма 
и ци вил на кон тро ла вој ске и по ли ци је, (6) ме ђу на род ни од но си, ре ги о нал на са рад ња и 
ЕУ ин те гра ци је, (7) бор ба про тив ко руп ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, (8) пар тиј ски 
и из бор ни си стем и (9) ци вил но дру штво и де мо кра ти ја; 2. Еко ном ски си стем и по ли-
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4.НАЛАЗИИСТРАЖИВАЊА

На ла зи по ка зу ју да су то ком из бор не кам па ње би ле до ми-
нант не три гру пе те ма:  1) бор ба про тив си ро ма штва, со ци јал на по-
ли ти ка и ме ре за по ве ћа ње за по сле но сти, 2) спољ на и ре ги о нал на 
по ли ти ка и 3) бор ба про тив ко руп ци је и кри ми на ла.  С дру ге стра-
не, по сто ји чи тав кор пус те ма ко је су би ле нео прав да но за по ста-
вље не у из бор ној кам па њи. Ту спа да ју три гру пе те ма. У обла сти 
по ли тич ког си сте ма, то су спор на пи та ња пра ва ма њи на, без бед но-
сна по ли ти ка и ци вил на кон тро ла вој ске. У обла сти еко но ми је то 
су пи та ња при ва ти за ци је, со ци јал ног пред у зет ни штва и со ци јал не 
ко хе зи је, од но сно со ци јал не ин клу зи је. У обла сти со ци јал них од-
но са, не до ста ја ло је од ре ђи ва ње пар ти ја о пи та њи ма род не рав но-
прав но сти и ан ти ди скри ми на тив них по ли ти ка, ква ли те та жи во та, 
еко ло ги је и одр жи вог раз во ја, као и кул ту ре и при о ри те та кул тур не 
по ли ти ке.

4.1.Социо-економскетеме

Иако су еко ном ска и со ци јал на пи та ња би ла до ми нант на у 
кам па њи по ли тич ке пар ти је ни су по ну ди ле до вољ но из ди фе рен-
ци ра не и ја сне про гра ме на осно ву ко јих би се мо гла на пра ви ти 
ја сна по де ла пар ти ја на со цио еко ном ској рав ни, од но сно на ли ни-
ји ле ви ца- де сни ца. Кључ но пи та ње – ре ди стри бу ци ја или тр жи-
шна ало ка ци ја, од но сно штед ња и бу џет ска ди сци пли на, уз ра ци-
о на ли за ци ју јав ног сек то ра, или ин ве сти ра ње и со ци јал на да ва ња 
и за шти ту, уз ре гу ли ра ју ћу и раз вој ну функ ци ју др жа ве – го то во 
све из бор не ак те ре сме шта у цен тар11). Из у зе так су ко а ли ци ја око 
СПС-а, ко ја се сме шта на ле ви цен тар ти ме што у кам па њи ис ти-
че за ла га ње за јак др жав ни ин тер вен ци о ни зам, пре кид аран жма на 
са ММФ-ом и по ми ње вред но сти де мо крат ског со ци ја ли зма (рад, 
ху ма ни зам, сло бо да, јед на кост, со ли дар ност и со ци јал на прав да) 
и Пре о крет на по зи ци ји де сног цен тра са ли бе рал ним по и ма њем 

ти ка: (1) ин те пре та ци ја узро ка и на чи на пре ва зи ла же ња кри зе: екс тер ни и на ци о нал ни 
оквир, (2) еко ном ско-со ци јал не функ ци је др жа ве (ин ди ка тор: при ход на и рас ход на ди-
мен зи ја бу џе та), (3) др жа ва као по сло да вац и на ру чи лац (јав не на бав ке, при ва ти за ци-
ја), (4) гло бал на стра те ги ја и сек тор ске раз вој не стра те ги је и по ли ти ке, (5) одр жи ви 
раз вој: еко но ми ја и еко ло ги ја и (6) со ци јал но пред у зет ни штво; 3. Со ци јал ни си сте ми и 
по ли ти ке: (1) со ци јал на по ли ти ка и со ци јал не слу жбе и оси гу ра ње, (2) си ро ма штво и 
со ци јал на ко хе зи ја, (3) рад, за по шља ва ње и со ци јал ни ди ја лог, (4) род на рав но прав ност 
и ан ти ди скри ми на тив не по ли ти ке, (5) мла ди (6) пен зи је и ста ра ли ца, (7) об ра зо ва ње и 
на у ка, (8) здрав ство и (9) кул ту ра и ме ди ји (ин ди ка то ри: тра ди ци о нал не-(пост) мо дер не 
вред но сти, јав ни сер вис и ин те рес – тр жи шна ва ло ри за ци ја).

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Из бор на обе ћа ња и по сти збор на ре ал ност: јав не по ли ти ке у из-
бор ној по ну ди у Ср би ји“, Политичкеперспективе, Бр. 2, 2012, стр. 81-99.
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ми ни мал не јед на ко сти шан си, за ла га њем за сма ње ње јав не по тро-
шње и убр за ну при ва ти за ци ју, као и пост мо дер ним раз у ме ва њем 
(род не, сек су ал не) рав но прав но сти и јед на ко сти. На рав но, ра ди се 
тек о по зи ци о ни ра њу и вред но ва њу у тра ди ци о нал ној со ци јал но-
еко ном ској рав ни. 

У овој рав ни, го то во све по ли тич ке пар ти је су обе ћа ва ле бор-
бу за ве ћу за по сле ност и отва ра ње но вих рад них ме ста. У кам па њи 
се до дат но ис ти цао и циљ сма њи ва ња си ве еко но ми је. У том ци љу 
СНС и ДСС су обе ћа ва ле сма ње ње по ре за и до при но са на пла те, а 
СНС и СПС су обе ћа ва ли по ди за ње пла та у јав ном сек то ру. Ве ли ки 
део кам па ње СПС за у зе ло је пи та ње пен зи ја и обе ћа ња о га ран то-
ва њу ми ни мал них пен зи ја, њи хо вој ре дов ној ис пла ти и по сте пе-
ном по ве ћа њу, у че му су им се при дру жи ли и СНС ко ји пред ла же 
сма ње ње др жав ног сек то ра ко је би омо гу ћи ло по ве ћа ње пен зи ја и 
дру гих со ци јал них да ва ња12) и УРС ко ји је обе ћа вао три на е сту пен-
зи ју и си гур не и ве ће пен зи је.

ДС је сво ју кам па њу за сни ва ла на опре де ље њу за сна жан 
ути цај др жа ве на еко ном ска пи та ња и на ја ви по мо ћи из бу џе та за 
ре струк ту ри ра ње и ре ви та ли зо ва ње пред у зе ћа ис ти чу ћи да ДС „не 
ве ру је у др жа ву бру тал ног ли бе ра ли зма“13). Слич ну кам па њу во дио 
је и СНС ко ји ис ти че да „др жа ва мо ра да по мог не сви ма ко ји во де 
ма ле по сло ве и за по шља ва ју љу де“ 14). У истом то ну, СПС ис ти че 
да у Ср би ји „мо ра да бу де ис пра вљен еко ном ски си стем нео ли бе-
ра ли зма, уве ден на кон 5. ок то бра, у ко ме ва жи пра ви ло узми, укра-
ди и бе жи“ 15). СПС се сто га за ла же и за про гре сив ну по ре ску сто пу 
и обе ћа ва да ће „нај ви ше да ти они ко ји нај ви ше има ју“16). У то ме 
им се при дру жу је и ко а ли ци ја оку пље на око ЛДП ко ја се за ла же 
за по ве ћа ње по ре за на до хо дак ком па ни ја са ве ли ким про фи том на 
25%.

По др шка раз во ју ма лих пред у зе ћа, иде ја по ро дич ног би зни са 
кроз осло ба ђа ње од по ре за, и по моћ кроз бес по врат на сред ства за 
но ва за по шља ва ња иде је су ко је су про мо ви са ле и ДС, СПС, ЛДП, 

12) http://www.sns.org.rs/sr/srp ska-na pred na-stra ka-ve sti/85-glav ne-ve sti/4066--srp ska-na pred-
na-stran ka-iz bo ri2012.html (При сту пље но, 08.07.2012).

13) Бо рис Та дић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/512/Ta dic-Ne-obe ca va mo-baj ke-
vec-si gur nu-bu duc nost (При сту пље но, 8.07.2012).

14) То ми слав Ни ко лић, РТС, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/1950/Iz bo ri+2012/1070668/
SNS%3A+Neo p hod na+bri ga+o+po slo dav ci ma.html (При сту пље но, 26.03.2012).

15) Иви ца Да чић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/1040/Da cic-Iz bo ri-6-ma ja-pri li ka-
da-se-is pra vi-5-ok to bar (При сту пље но, 21.04.2012).

16) Иви ца Да чић, Б92, http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ve sti.php?yyyy=2012&mm=04&dd= 
24&nav_id=603548 (При сту пље но, 25.04.2012).
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СНС, ДСС и УРС. Док је раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа био у 
фо ку су свих по ли тич ких пар ти ја, СПС, УРС и ДСС су ис ти ца ле 
као циљ и опо ра вак ве ли ких при вред них си сте ма под окри љем др-
жа ве. ДСС, на при мер, сма тра да би опо ра вак ве ли ких при вред них 
си сте ма слу жио као осно ва за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа 
и за но ву ин ду стри ја ли за ци ју зе мље. УРС је кам па њу за сни вао на 
ре ги о на ли за ци ји и ја ча њу ло кал ног ни воа вла сти уз сна жне др жав-
не ме ре ко је ће то по др жа ти. Та ко пред став ни ци ове ко а ли ци је у 
кам па њи тра же „да се од мах до ве ду ин ве сти то ри у све ре ги о не, а 
по себ но у си ро ма шне оп шти не“17). УРС пред ла же и „уки да ње 258 
раз ли чи тих па ра фи скал них на ме та, под сти цај не ме ре за ин ве сти-
ци је и пла ћа ње ПДВ за за на тли је и ма ла пред у зе ћа тек ка да на пла те 
ро бу“18). 

Док се ве ћи на стра на ка со цио-еко ном ски по зи ци о ни ра у 
цен тру, не што ли бе рал ни ји у овој обла сти био је Пре о крет ко ји се 
за ла гао за сма ње ње ин фла ци је и јав не по тро шње. ЛДП је про тив 
за ду жи ва ња и сма тра да је по треб но да се из бу џе та тро ши са мо 
оно ли ко ко ли ко се за ра ђу је. Про тр жи шна ори јен та ци ја ове ко а ли-
ци је ви ди се и у за ла га њу за убр за ње при ва ти за ци је и ма њи ути цај 
др жа ве на еко но ми ју19). С дру ге стра не, за го ва ра ју ћи ја чи др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам и флер ту ју ћи са ко му ни стич ком ико но гра фи-
јом, СПС се та ко ђе одва ја од цен тра и сме шта у ле ви део по ли тич-
ког по ља. СПС је у том ду ху то ком кам па ње ин тен зив но за го ва ра ла 
и пре кид аран жма на са ММФ-ом: „Не ће се они ов де ду го за др жа-
ти, за то што не мо гу они да упра вља ју жи во том Ср би је. Хва ла им 
ле по, али не ка на ђу дру гу зе мљу за сво је екс пе ри мен те“20).

По себ но зна чај на те ма у кам па њи би ла је по љо при вре да. Ни 
ов де се уче сни ци на из бо ри ма ни су зна чај но раз ли ко ва ли. Ис ти цан 
је зна чај по љо при вре де и по тре ба да др жа ва суб вен ци ја ма по мог-
не по љо при вред ним про из во ђа чи ма и под стак не по љо при вред ну 
про из вод њу. ДС ис ти че по љо при вред ну про из вод њу као јед ну од 
нај ва жни јих гра на ин ду стри је, СНС тра жи да се мно го ви ше нов ца 
уло жи у по љо при вре ду, УРС и ДСС пред ла жу ду пли ра ње аграр ног 
бу џе та, а ЛДП се за ла же за фор му ли са ње ја сне и одр жи ве по ли ти ке 
суб вен ци ја у агра ру.

17) Мла ђан Дин кић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/645/Din kic-Sr bi ji-tre ba-tre ci-
put (При сту пље но, 9.04.2012).

18) Мла ђан Дин кић, Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/313251/Din kic-Uki nu ti-na me te-za-
na tli ja ma (При сту пље но, 21.04.2012).

19) Ви де ти на http://www.ldp.rs/ldp_u_par la men tu/do go vor_za_bu duc nost.701.html (При сту-
пље но, 11.07.2012).

20) Иви ца Да чић, РТС, http://bit.ly/YSlXhi (При сту пље но, 02.04.2012).
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Пи та ња со ци јал не прав де и со ци јал не си гур но сти та ко ђе су 
за у зе ла ви со ко ме сто ме ђу те ма ма у про шло го ди шњој из бор ној 
кам па њи. По моћ угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни шта, сма ње ње 
со ци јал них раз ли ка, јед на ке мо гућ но сти при ли ком за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том, уки да ње дис кри ми на ци је, и за по шља ва-
ње же на, мла дих и ста ри јих осо ба про кла мо ва ни су ци ље ви ве ћи-
не пар ти ја. Та ко, на при мер, ДС сма тра да је „оба ве за др жа ве да 
сва ком ко же ли да ра ди обез бе ди по сао“21). По се бан фо кус у овој 
стран ци ста вљен је на по бољ ша ње по ло жа ја же на у дру штву и 
сма ње ње си ро ма штва Ро ма. СНС се за ла же за со ци јал ну ин клу зи ју 
хен ди ке пи ра них, ста рих осо ба и си ро ма шних. УРС се фо ку си ра на 
по бољ ша ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, а ДСС за со ци јал ну 
за шти ту осо ба са ни ским ни во ом обра зо ва ња, не за по сле них, ста-
нов ни ка ру рал них под руч ја, осо ба са ин ва ли ди те том, из бе глих и 
ра се ље них ли ца. Иако се на чел но све пар ти је за ла жу за со ци јал ну 
си гур ност и со ци јал ну прав ду, у кам па њи је из о стао пред лог ка ко 
би се ове по ли ти ке спро во ди ле на кон из бо ра22).

4.2.Спољнаирегионалнаполитика

Спољ на и ре ги о нал на по ли ти ка на шле су ви со ко ме сто ме ђу 
те ма ма за вре ме ове кам па ње. За раз ли ку од со цио-еко ном ских пи-
та ња, на овим те ма ма су би ра чи мо гли да уоче не што ја сни је раз-
ли ке ме ђу кан ди да ти ма. На пи та њи ма од но са пре ма Ко со ву и ЕУ 
и ме ђу на род ној са рад њи се ја сно мо гла ви де ти по де ла на ли ни ји 
мо дер ни зам – тра ди ци о на ли зам, од но сно евро пе и зам – су ве ре ни-
зам. На овој ле стви ци по ли тич ке пар ти је се мо гу по де ли ти на евро-
фи ли ча ре (Пре о крет, ма њин ске стран ке), евро ре а ли сте (мејнстрим 
стран ке и ко а ли ци је), евро скеп ти ке (ДСС) и евро фо би ча ре (Две ри 
и СРС). Иста по де ла је би ла ви дљи ва и у со ци јал но-еко ном ском 
по љу где су се раз ли ке ус по ста вља ле око ста ва ода кле ће пре те жно 
до ћи ин ве сти ци је и шта је по жељ ни пра вац еко ном ске са рад ње и 
раз ме не – За пад или Ис ток, од но сно ко је где на ле стви ци при о ри-
те та.

Пи та ње европ ских ин те гра ци ја ни је до ми ни ра ло кам па њом 
ни ти је за раз ли ку од ра ни јих из бо ра пред ста вља ло кључ ну тач ку 
пар тиј ског раз ли ко ва ња. Раз лог то ме мо же се на ћи у су ко бу уну тар 

21) Бо рис Та дић, РТС, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/1950/Iz bo ri+2012/1075126/
Ta di%C4%87%3A+Po sao+za+sve+ko ji+%C5%BE e le+da+ra de.html (При сту пље но, 
02.04.2012).

22) Је ле на Лон чар, „По ли ти ке иден ти те та и ква ли тет жи во та у из бор ној кам па њи по ли тич-
ких стра на ка 2012.“, у збор ни ку: Јавнеполитикеуизборнојпонуди (При ре ди ли Зо ран 
Сто јиљ ко вић, Гор да на Пи ли по вић), Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2012, стр. 
73-93.
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СРС 2008. го ди не ко ји је из не дрио но ву стран ку СНС ко ја је пре у-
зе ла ве ћи део члан ства и би ра ча СРС и при хва ти ла но ви про грам и 
из ме ђу оста лог, ну жност европ ских ин те гра ци ја. Ти ме је ус по ста-
вљен кон сен зус ме ђу нај у ти цај ни јим пар ти ја ма о европ ском пу ту 
Ср би је. При дру жи ва њем СНС про е вроп ском бло ку на на ци о нал-
ној од но сно тра ди ци о нал ној оси оста вља ле су са мо ДСС, СРС, и 
Две ри. Да ли због не по сто ја ња су штин ских раз ли ка по овом пи-
та њу или због не до стат ка ен ту зи ја зма гра ђа на око европ ских пи-
та ња, али и про бле ма уну тар са ме ЕУ, тек ова те ма ни је за у зе ла 
кључ но ме сто у кам па њи пред мај ске из бо ре 2012. 

Уме ре ни ју ре то ри ку и ма ње стра стве ну по зи ци ју за у зе ла је и 
те ма о Ко со ву. Уче сни ци на из бо ри ма су да ва ли не пре ци зне и уоп-
ште не из ја ве, по пут из ја ва да Ко со во ни је ср це Ср би је већ ње го ви 
гра ђа ни23), за тим да је по треб но „да фор му ли ше мо ми ни мум за јед-
нич ке по ли ти ке око ко је ће мо сви да се са гла си мо“24), да „Ср би ја 
тре ба да шти ти свој на род, а све оста ло је по ли ти ка“25), као и да „не 
по сто је ни бр за ни ла ка ре ше ња“26). Ве ћи на стра на ка је ин си сти-
ра ла на по што ва њу Ре зо лу ци је 1244. Кон крет ни је и ра ди кал ни је 
ста во ве из но си ли су са мо ЛДП ко ји се за ла гао за пот пу ну про ме ну 
по ли ти ке пре ма Ко со ву и из град њу од но са из ме ђу Бе о гра да и При-
шти не на но вом си сте му вред но сти, ДСС ко ји је ја сно ис ти цао да 
се по ли ти ке Ко со во у ЕУ по ти ру и да је по треб но све учи ни ти да 
би се са чу ва ло 15% срп ске те ри то ри је, и ко нач но и још од ре ђе ни ја 
је би ла кам па ња Две ри ко је су ис ти ца ле да КиМ тре ба про гла си ти 
при вре ме но оку пи ра ном те ри то ри јом27).

С дру ге стра не ја сна раз дел на ли ни ја ме ђу кан ди да ти ма на 
мај ским из бо ри ма 2012.  оцр та ла се на ли ни ји мо дер но-тра ди ци о-
нал но од но сно, кон крет ни је, За пад или Ис ток, са рад ња или пре кид 
са рад ње са ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, то пли ји или хлад ни ји 
од но си са зе мља ма у ре ги о ну и од нос пре ма про шло сти28). На јед-

23) Бо рис Та дић, Б92, http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ve sti.php?yyyy=2012&mm=04&dd= 
25&nav_id=603831 (При сту пље но 07.05.2012.)

24) То ми слав Ни ко лић, Вечерњеновости, http://www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ak tu el no.289.
html:370687-Ni ko lic-Po be di ce mo-sve-iz-vla sti (При сту пље но 07.04.2012).

25) Иви ца Да чић, Пресс, http://www.pres son li ne.rs/in fo/po li ti ka/213787/da cic-raz gra ni ce nje-
je di no-re se nje-za-ko so vo.html (При сту пље но 10.04.2012).

26) Зо ран Стан ко вић, Данас, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/nu dim_sta bil nost_i_red.56.
html?news_id=237910 (При сту пље но 10.04.2012).

27) Вла дан Гли шић, РТС, http://bit.ly/115kqZh (При сту пље но 27.04.2012.). 

28) Ана Сто јиљ ко вић, „Спољ на по ли ти ка и по ли тич ки си стем – има ли по ли ти ка у из бор-
ним кам па ња ма?“, у збор ни ку: Јавне политике у изборној понуди (При ре ди ли Зо ран 
Сто јиљ ко вић, Гор да на Пи ли по вић), Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2012, стр. 
31-47.
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ној стра ни су би ле стран ке ко је су ја сно за го ва ра ле ин тен зив ни ју 
са рад њу са Ру си јом и Ки ном (ДСС, СНС), а на дру гој оне ко је су 
при о ри тет да ва ле ЕУ и САД (ЛДП). ДСС је, на при мер,  за го ва рао 
скла па ње спо ра зу ма о сло бо дој тр го ви ни са Ру си јом ис ти чу ћи да 
би то пред ста вља ло „нај ве ћу шан су за раз вој до ма ће при вре де“ 29). 
Дру ге пар ти је су по ку ша ва ле да при ву ку гла со ве би ра ча уме ре ни-
јим по ли ти ка ма, од но сно за ла га њем за са рад њу и са Ис то ком и са 
За па дом. СНС је, на при мер, у кам па њи ин си сти рао на то ме да је 
по ли ти ка и ЕУ и Ру си ја вр ло из во дљи ва. План СНС-а је отво ре-
ност и ка За па ду и ка Ис то ку и сви парт не ри су до бро до шли30). ДС 
је се бе про мо ви сао као пар ти ју ко ја ујед но мо же да успе шно во ди 
зе мљу ка ЕУ, да обез бе ди стра те шко парт нер ство са Ру си јом, Ки-
ном и по кре том Не свр ста них, да обез бе ди ве то у Са ве ту без бед но-
сти на од лу ке о КиМ, а да на се бе не на ву че гнев за пад них парт не-
ра, ко ји же ле да КиМ бу де не за ви сно. СПС ин си сти ра на бли ско сти 
ру ског и срп ског на ро да, и у кам па њи би ра че под се ћа на бив шег 
пред сед ни ка ко ји је ра до ишао у Мо скву по са ве те и по моћ још пре 
рас па да СФРЈ. Ко а ли ци ја око ове стран ке ис ти че бли скост са По-
кре том Не свр ста них и зе мља ма тре ћег све та. У мно гим сег мен ти-
ма кам па ња СПС о овим пи та њи ма под се ћа на вре ме ‘90-их и СПС 
из вре ме на Ми ло ше ви ћа31). Став Пре о кре та је да су пра ви парт не ри 
Ср би је на За па ду, у зе мља ма НА ТО пак та и чла ни ца ма ЕУ, док је 
Ис ток на мар ги на ма по ли тич ке плат фор ме ове ко а ли ци је. 

Пи та ње де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је та ко ђе је по-
де ли ло по ли тич ке пар ти је. Де ба та се по себ но во ди ла око сте пе на 
ауто но ми је Вој во ди не. За ауто но ми ју Вој во ди не у кам па њи су се 
по себ но за ла га ле пар ти је на ци о нал них ма њи на из Вој во ди не, али 
се на овом пи та њу мо гла ви де ти и раз ли ка из ме ђу ста во ва пар тиј-
ских цен тра ла у Бе о гра ду и ру ко вод ства истих пар ти ја у Вој во ди-
ни. Ауто но ми ју Вој во ди не по себ но за го ва ра и ко а ли ци ја Пре о крет. 
Та ко ЛДП сма тра да Вој во ди на тре ба да бу де сто жер ула ска Ср-
би је у ЕУ и пи та ње од но са др жа ве пре ма ауто но ми ји Вој во ди не 
апо стро фи ра као на чин на ко ји се Ср би ја од но си пре ма де цен тра-
ли за ци ји. ЛДП ја ча ње ауто но ми је Вој во ди не по сма тра као пут ка 

29) Не над По по вић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/814/Po po vic-Spo ra zum-sa-Ru-
si jom-je-na sa-san sa (При сту пље но 18.4.2012).

30) То ми слав Ни ко лић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/403/Ni ko lic-ho ce-da-u-Sr bi-
ji-spo ji-Is tok-i-Za pad (При сту пље но, 21.03.2012).

31) Вест на: http://www.pups.org.rs/in dex.asp?pa geid=A36&vest=240 (При сту пље но 12. 06. 
2012).
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мо дер ној и уре ђе ној др жа ви32). Те ма де цен тра ли за ци је и ре ги о на-
ли за ци је са на гла ском на не рав но мерн раз вој ре ги о на би ла је основ 
фор ми ра ња ко а ли ци је УРС и глав на те ма њи хо ве кам па ње.

4.3.Борбапротивкорупцијеикриминала

Иако је ова те ма за у зе ла зна чај но ме сто у кам па њи, на осно-
ву ње би ра чи ни су мо гли да се по ли тич ки од ре де ни ти да пред ви де 
по на ша ње по ли тич ких пар ти ја у слу ча ју да до ђу на власт. Док је 
ДС ис ти ца ла успе хе до та да шње вла сти у бор би про тив ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла као основ ног ге не ра то ра ко руп ци је, СНС је као 
та да опо зи ци о на пар ти ја би ла нај гла сни ја у за ла га њу за су о ча ва ње 
са ко руп ци јом, пред ла га ла је об ра чу не са при ви ле го ва ни ма, пре и-
спи ти ва ње при ва ти за ци ја, ре струк ту ри ра ње и ре ви зи ју ра да јав них 
пред у зе ћа, као и из ме ну За ко на о јав ним на бав ка ма. На пред ња ци 
су обе ћа ли и ре фор му по ре ског си сте ма и уво ђе ње ре да у јав не фи-
нан си је и кон тро лу над тро ше њем јав них сред ста ва33).

У овом сег мен ту је зна чај но ме сто за у зе ло пи та ње де пар ти-
за ци је јав ног сек то ра за ко је су се де кла ра тив но за ла га ле све по ли-
тич ке пар ти је, а ме ђу њи ма по себ но УРС. По ве за но с тим, СНС, 
УРС и ЛДП су за го ва ра ле сма ње ње јав ног сек то ра. Та ко, на при-
мер, СНС сма тра да је јав ни сек тор пре гло ма зан и „пре пун ка дро ва 
са да вла да ју ће ко а ли ци је“34).

У окви ру те ма о ко руп ци ји и кри ми на лу че сто је, али тек 
на чел но, по ми ња но и пи та ње ре фор ме пра во су ђа. Пред став ни ци 
опо зи ци је су ис ти ца ли да ће из вр ши ти ре фор му пра во су ђа35), а 
пред став ни ци вла да ју ће ко а ли ци је су ис ти ца ли за до вољ ство пред-
у зе том ре фор мом и ис ти ца ли за слу ге за ефи ка сност суд ства.

32) Че до мир Јо ва но вић, http://isti na.ldp.rs/Ve sti/16049/Voj vo di na-mo ra-bi ti-tvr dja va-Evrop-
ske-Sr bi je.shtml (При сту пље но, 14.03.2012).

33) Јор го ван ка Та ба ко вић, Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/315377/Ta ba ko vic-Ne-da je-
mo-ne re al na-obe ca nja (При сту пље но, 15.4.2012).

34) То ми слав Ни ко лић, Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/312090/SNS-po ce la-kam pa nju-
Ni ko lic-po zvao-Ta di ca-da-ras pi se-pred sed nic ke-iz bo re (При сту пље но, 14.3.2012).

35) То ми слав Ни ко лић, Блиц,  http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/979/Ni ko lic-Re for ma-pra-
vo su dja-lo sa-iz vr si ce mo-no vu, Вла ди мир Цви јан, Данас, http://www.da nas.rs/da na srs/
iz bor na_gro zni ca/pra vo su dje_je_ka ta stro fa.1089.html?news_id=237833, Во ји слав Ко шту-
ни ца, Данас, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/eu_je_ve za la_ru ke_sr bi ji.56.html?news_
id=238315 (При сту пље но, 26.04.2012).
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5.ЗАКЉУЧНЕНАПОМЕНЕ

Ана ли за са др жа ја из бор не кам па ње по ка за ла је да ве ли ка из-
бор на тен зи ја не ма уте ме ље ње у  иде о ло шким и про грам ским раз-
ли ка ма ме ђу стран ка ма. На рав но, ова кав за кљу чак не ма ва лид ност 
за све ре ле ван те стран ке и за сва по ли тич ка пи та ња.

На чел но го во ре ћи, на ше ис тра жи ва ње је по ка за ло да пр во-
бит на хи по те за о фа зном струк ту и ра њу по ли тич ког си сте ма не ва-
жи у слу ча ју Ср би је и то из два основ на раз ло га – (1) пар тиј ски 
си стем се ин сти ту ци о на ли зу је у про це су ко ји је ду жег тра ја ња не-
го у дру гим тран зи ци ним зе мља ма и (2) за са да не до ла зи до со ци о-
е ко ном ског про фи ли са ња пар ти ја на уштрб иден ти тет ских по де ла. 

Ка да го во ри мо о раз ли ка ма у еко ном ским пи та њи ма и по зи-
ци о ни ра њу на кла сич ној ска ли из ме ђу ле ви це и де сни це, раз ли ке 
из ме ђу пар ти ја у Ср би ји су за и ста ма ле. Ов де пре све га ми сли мо на 
две ве ли ке пар ти је ко је за у зи ма ју цен трал ну по зи ци ју у пар тиј ском 
си сте му - СНС и ДС, али се и код дру гих пар ти је не уоча ва ју по-
себ но раз ли чи те по ли ти ке, већ су раз ли ке у те ма ма на ко је стран ке 
ста вља ју ак це нат. Од овог глав ног то ка де ли мич но од сту па ју СПС 
са не што ја сни је про фи ли са ном ле вом и ре ди стри бу тив ном по зи-
ци јом и ЛДП са све уме ре ни јим ли бе рал ним по зи ци ја ма. По сто ји 
ви ше раз ло га за спо ро и ве о ма по сте пе но по зи ци о ни ра ње стра на ка 
у од но су на еко ном ска пи та ња. Пре све га, про стор за раз ли чи те 
јав не по ли ти ке је ве о ма су жен еко ном ском кри зом, за ви сно шћу од 
ино стра них ин ве сти ци ја и ути ца јем ор га ни за ци ја по пут ММФ или 
Европ ске уни је. Та ко ђе, стру ков не и син ди кал не ор га ни за ци је ни-
су до вољ но сна жне да на мет ну сво ја пи та ња и ин те ре се на по ли-
тич ку аген ду, на спу рот ре ла тив но сна жном ути ца ју ба на ка, ја ких 
при вред ни ка или тај ку на. Ко нач но, нај ве ћи део гра ђа на Ср би је је 
и да ље за гле дан у др жа ву и од ње оче ку је да по ну ди не са мо по-
слов ни оквир ко ји ће при ву ћи ин све сти ци је, не го и да бу де ва жан 
фак тор у еко ном ском по љу. Због све га ово га се по ли тич ким пар-
ти ја ма не ис пла ти да се по себ но ис ти чу дру га чи јим ста во ви ма о 
ре ша ва њу со ци о е ко ном ских про бле ма гра ђа на.

Са дру ге стра не, иден ти тет не по де ле су у Ср би ји по ка за ле 
ве ли ку ре зи стент ност, па се и у че твр том из бо р ном ци клу су на кон 
2000. го ди не стран ке су ко бља ва ју у ве зи са основ ним пи та њи ма 
при пад но сти и иден ти те та по ли тич ке за јед ни це. И у овом слу ча-
ју је раз ли ка из ме ђу СНС и ДС сма ње на (али при мет но још ве ћа 
не го у од но су на еко ном ска пи та ња), док се оста ле стран ке тру-
де да ова пи та ња мак си мал но ис ко ри сте, а у не ким слу ча је ви ма 
(нпр. ЛДП и ДСС) и да на осно ву иден ти тет них пи та ња раз ви ју 
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сво ја еко ном ска ста но ви шта. У објек тив не раз ло ге за сна гу ид не-
ти тет них по де ла мо же мо свр ста ти пи та ње бу ду ћег ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је, што је про блем са ко јим се ни су су о ча ва ла дру ге пост-
ко му ни стич ке зе мље. Ме ђу тим, и по ред ко сов ског пи та ња, ути сак 
је да стран ке ин си сти ра ју на овој ли ни је по де ле из праг ма тич них 
раз ло га јер сма тра ју да се на тај на чин нај е фи ка сни је раз ви ја пар-
тиј ска иден ти фи ка ци ја ме ђу гра ђа ни ма. Ипак, ре ла тив ни не у спех 
стра на ка ко је су игра ле са мо на кар ту иден ти те та, за не ма ру ју ћи 
пи та ња ко руп ци је или еко но ми је, по ка зу је да се не мо же веч но 
игра ти на ову кар ту.

Ко нач но, ако би же ле ли да по ну ди мо ду го роч ни ји мо дел за 
раз у ме ва ње пар тиј ског си сте ма Ср би је, чи ни се да би мо гло по ћи 
од мо ди фи ка ци је мо де ла „пар тиј ске пот ко ви це“, пре све га уз ува-
жа ва ње тран сфор ма ци је СНС и СПС и њи хо во по ме ра ње од ауто-
ри тар ног по ла ка ин те гра циј ском и мо дер ни стич ком. Исто вре ме но 
до ла зи до бла гог на ги ња ња пар тиј ског си сте ма ка гор њем де сном 
квар та лу (мо дер ни зам и евро ин те гра ци је, тр жи шна ре ше ња), ван 
ко јег оста ју СПС (и да ље до ми нат но на стра ни др жав ног ин те ве-
ни о ни зма у при вре ди), ДСС (због евро скеп тич не по ли ти ке) и СРС 
ко ја се на кон одва ја ња СНС вра ћа сво јим по зи ци ја ма у до њем де-
сном ква дран ту (пар ти ку ла ри стич ке и ауто ри тар не по ли ти ке, уме-
ре на еко ном ска по зи ци ја). Због све га ово га пар тиј ски си стем све 
ви ше из гле да по пут грч ког сло ва Ω (оме га) ко је је бла го наг ну то на 
де сно, ка тре нут ном цен тру по ли тич ких зби ва ња.
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ELECTORALBIDANDIDEOLOGICALPROFILE
OFPOLITICALPARTIESINSERBIA

Resume
Con tent analysis of 2012 elec to ral cam pa ign in Ser bia shows that 

high elec to ral ten sion is not ba sed on ide o lo gi cal and pro gram ma tic 
dif fe ren ces among po li ti cal par ti es. The re are only few ex cep ti ons to 
this con clu sion among po li ti cal par ti es and po li ti cal is su es analysed. 
In ot her words, our re se arch shows that hypot he sis on po li ti cal system 
struc tu ring in fo ur pha ses is not va lid in the ca se of Ser bia for two re a-
sons: first, the pro cess of party system in sti tu ti o na li za tion lasts lon ger 
than in ot her tran si tion co un tri es; and se cond, so cio-eco no mic pro fi ling 
of po li ti cal par ti es do es not ta ke pre ce den ce over iden tity di vi si ons.

The dif fe ren ces in eco no mic pro grams and po si ti ons on a clas si-
cal left-wing – right-wing sca le among po li ti cal par ti es are very small.  
This re fers pri ma rily to the two most in flu en tial po li ti cal par ti es which 
ta ke cen tral po si tion in the party system – Ser bian Pro gres si ve Party 
(Srpskanaprednastranka,SNS) and De moc ra tic Party (Demokratska
stranka,DS). Dif fe rent po li ci es are not cha rac te ri stic of ot her par ti es as 
well; the only dif fe ren ce is in the mes and po li ti cal is su es they emp ha si-
ze du ring elec to ral cam pa ign. The re are, ho we ver, two ex cep ti ons from 
the main trend: So ci a list Party of Ser bia (SocijalističkapartijaSrbije,
SPS) which mo ves partly from the cen tral po si tion with mo re cle arly 
pro fi led left-wing and re di stri bu ti ve po li ci es and Li be ral De moc ra tic 
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Party (Liberalnodemokratskapartija,LDP) which po si ti ons it self as 
li be ral, but in cre a singly mo re mo de ra te li be ral. 

The re are se ve ral ex pla na ti ons of this slow and very gra dual po-
si ti o ning of par ti es in re la tion to eco no mic is su es. First, the spa ce for 
dif fe rent po li ci es has been nar ro wed by eco no mic cri sis, de pen den ce on 
fo re ign in vest ment and in flu en ce of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons such as 
IMF or Euro pean Union. Se cond, pro fes si o nal or ga ni za ti ons and tra de 
uni ons are not strong eno ugh to put the ir qu e sti ons and in te rests for-
ward to the agen da, whi le banks, in flu en tial bu si nes smen and mo guls 
ha ve re la ti vely strong in flu en ce on po li ti cal agen da. Fi nally, the lar gest 
part of Ser bian po pu la tion still ex pects the sta te to of fer not only bu-
si ness con di ti ons which will at tract in vest ment, but al so to be it self an 
im por tant ac tor in eco no mic fi eld. Be ca u se of this, po li ti cal par ti es lack 
in te rest in stan ding out dif fe rent po si ti ons on sol ving so cial and eco no-
mic pro blems of the ci ti zens.

On the ot her hand, iden tity di vi si ons pro ved to be very re si stant 
in Ser bia, so po li ti cal par ti es still clash over main is su es of be lon ging 
and iden tity of po li ti cal com mu nity, alt ho ugh this is the fo urth elec tion 
cycle af ter de moc ra tic chan ges in 2000.  Even in this ca se, the dif fe ren-
ce bet we en SNS and DS re du ced (but is still no ti ce ably hig her than in 
re la tion to eco no mic is su es), whi le ot her par ti es try to ma xi mi ze iden-
tity is su es, and in so me ca ses (e.g. LDP and De moc ra tic Party of Ser bia 
(Demokratska strankaSrbije,DSS)) to de ve lop the ir eco no mic po si-
ti ons ba sed on iden tity is su es. Mo re ob jec ti ve re a son for the strength 
of iden tity is su es is the qu e sti on of the fu tu re sta tus of Ko so vo, the 
pro blem ot her post-com mu nist sta tes did not con front. Ho we ver, even 
be si des Ko so vo is su es, we find that po li ti cal par ti es in sist on this li ne of 
di vi sion from mo re prag ma tic re a sons, be ca u se they be li e ve, that is the 
way to de ve lop most suc cessfully party iden ti fi ca tion among ci ti zens. 
Yet, re la ti ve elec to ral fa i lu re of po li ti cal par ti es which played on iden-
tity card, ne glec ting cor rup tion and eco no mic is su es, shows that this 
card can not be played fo re ver. 

Key words: po li ti cal par ti es, ide o logy, elec to ral cam pa ign, Ser-
bia, post-com mu nist sta tes.
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Сажетак
Прем да при сут но у свим ета па ма раз во ја људ ске ци ви ли за-

ци је, тек на кон се дам де се тих го ди на XX ве ка, си ро ма штво до би ја 
за па же ни је ме сто у на уч ној ли те ра ту ри и јав ном дис кур су, при че-
му на ста је низ раз ли чи тих те о риј ских про ми шља ња и прак тич них 
пред ло га за ње го во сма ње ње. У те жњи да ство ри прет по став ке за 
сма ње ње си ро ма штва, Ре пу бли ка Ср би ја је усво ји ла ви ше стра те-
шких до ку ме на та у ко ји ма по ку ша ва да ис пра ти но ви не у прак си 
ши рег окру же ња у ње го вом ту ма че њу, ме ре њу и су зби ја њу. У ра ду 
су кри тич ки ана ли зи ра ни раз ли чи ти кон цеп ти си ро ма штва у те о-
риј ском до ме ну и стра те шка до ку мен та Ре пу бли ке Ср би је усме ре-
на на сма ње ње си ро ма штва и по ве ћа ње со ци јал не укљу че но сти. 
Циљ ра да је да ука же с јед не стра не на про бле ме у те о риј ском при-
сту пу раз ма тра њу фе но ме на си ро ма штва, а са дру ге да кроз ана-
ли зу са др жа ја стра те шких до ку ме на та Ре пу бли ке Ср би је утвр ди 

* При пре мље но у окви ру про јек та ОдрживостидентитетаСрбаинационалнихмањи
наупограничнимопштинамаисточнеијугоисточнеСрбије (179013), ко ји се из во ди на 
Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја РС.
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уса гла ше ност кључ них стра те шких до ку ме на та са на ци о нал ним и 
ме ђу на род ним по ли ти ка ма за сма ње ње си ро ма штва. 
Кључ не ре чи: си ро ма штво, со ци јал на укљу че ност, стра те шка до ку мен та 

РС, стра те шки ци ље ви, имле мен та ци ја на ци о нал них стра-
те ги ја. 

ПРЕГЛЕДРАЗВОЈАКОНЦЕПТАСИРОМАШТВА

Окол ност да дру штве но-еко ном ски раст ни је до при нео ели-
ми на ци ји си ро ма штва, рав но мер ни јој рас по де ли до хот ка и сма-
ње њу со ци јал не не јед на ко сти ис хо до ва ла је по ја ча ним ин те ре со-
ва њем за про блем си ро ма штва, ши ро ком те о риј ском рас пра вом и 
ве ли ким бро јем ем пи риј ских ис тра жи ва ња. Упр кос по ку ша ји ма 
об ја шње ња со ци јал них ме ха ни за ма ње го вог на стан ка и оп ста ја ња, 
си ро ма штво је ду го ту ма че но као по сле ди ца ин ди ви ду ал них обе-
леж ја по је ди на ца (ре зул тат сла бо сти по је ди на ца, про бле ма тич них 
жи вот них исто ри ја итд).1) Прем да су ова ква ту ма че ња до ми ни ра ла 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, иде ја о то ме да је на по је дин цу 
од го вор ност и кри ви ца за вла сти то си ро ма штво или не во ље дру-
гог ти па, ипак ни је но ва. На то ука зу је још Макс Ве бер ис та кав ши 
вред но сну ди мен зи ју та квих оце на од оних чи ји је со ци јал ни по ло-
жај ди ја ме трал но су про тан де при ви ра ном по је дин цу.2) 

И по ред то га што ће на ве де на ту ма че ња си ро ма штва до жи ве-
ти по нов ну ре ви та ли за ци ју у не ко ли ко на вра та и у дру гој по ло ви-
ни XX ве ка3), по сте пе но се па жња ис тра жи ва ча пре ме шта на струк-
тур не про бле ме дру штва као узрок си ро ма ше ња де ла по пу ла ци је. 
Про ме на се од и гра ла по чет ком 60-тих го ди на про шло га ве ка, ка да 
су об ја вље ни по ра жа ва ју ћи по да ци со ци јал них слу жби о си ро ма-

1) En tony Gi dens, Sociologija,Eko nom ski fa kul tet, Be o grad, 2003, str. 321.

2) „Нај про сти је по сма тра ње по ка зу је да у слу ча ју би ло ко јих очи глед них су прот но сти суд-
би не и по ло жа ја два чо ве ка [...], онај ко је у по вољ ни јој си ту а ци ји осе ћа нео до љи ву по-
тре бу да по сто је ћу раз ли ку у ње го ву ко рист сма тра за „ле ги тим ну“, да на свој соп стве ни 
по ло жај гле да као на не што што је „за слу жио“, а на по ло жај дру го га, опет као на не што 
што је тај на не ки на чин сво јом „кри ви цом“ за слу жио“ (Maks Ve ber, Privredaidruštvo, I 
tom, Pro sve ta, Be o grad, 1976, str. 208).

3) E. Gi dens, цит. де ло, стр. 321. Ви де ти и: Bur chardt et all, 2002 пр ема: Lynn C. To dman, 
„R efle ct ions on S ocial E xcl us ion: What is it? How is it di ff erent U.S. co nce pt u al iz at ions of 
d is adva nt age? And, why might Am er icans co ns ider i nt egr ating it i nto U.S. s ocial p olicy d isc-
ou rse?“, D epar tment of S oc i ology and S ocial R es earch, Un ive rsity of M ilan, B ico cca, Italy, 
2004, p.4; Ch i ara S ar ac eno, „S ocial e xcl us ion: cu lt ural r oots and v ar i at ions on a p op ular co-
ncept“, in: BeyondChildPoverty:TheSocialExclusionofChildren (Eds: A. J. Kahn. & S.B. 
K ame rman), C olu mbia Un ive rsity, New York, 2002. 
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штву у раз ви је ном све ту,4) по себ но ре зул та ти ис тра жи ва ња си ро-
ма штва у Ен гле ској Сми та и Та ун сен да (Abel-Smith, Tow nsend) и 
Аме ри ци Хе ринг то на (Mic hael Har ring ton), ко ји по ка зу ју да је си-
ро ма штво ма сов на по ја ва.5) То је био и по вод да про блем си ро ма-
штва пре ста не да би ва ис кљу чи во те ма ака дем ских ди ску си ја, већ 
је опа жен као алар мат но фак тич ко ста ње ко је зах те ва из град њу, на 
на у ци те ме ље них, ме ха ни за ма со ци јал не по ли ти ке с кон крет ним 
ре зул та ти ма. 

По да ци о си ро ма штву у свет ским и на ци о нал ним окви ри ма 
ука зу ју да је у пи та њу сло жен, ви ше ди мен зи о на лан и по сто јан про-
блем свих да на шњих дру шта ва, ко ји су спо зна ле у ве ћој или ма њој 
ме ри све људ ске за јед ни це, не за ви сно од дру штве но-по ли тич ког 
уре ђе ња и сте пе на еко ном ске раз ви је но сти. Ра ши ре ност и ра зно вр-
сност ис по ља ва ња си ро ма штва су ге ри шу да га је мо гу ће по сма тра-
ти ка ко у кон тек сту узро ка ко ји по го ду ју ње го вом на стан ку, та ко и 
ње го ве при ро де, оби ма у по је ди ним сег мен ти ма дру штве не струк-
ту ре, и ко нач но, по сле ди ца ко је оно иза зи ва. Ни зо ве ме ха ни за ма за 
ре про дук ци ју си ро ма штва мо гу ће је пра ти ти кроз ана ли зу обе леж-
ја хо ри зон тал них или вер ти кал них сег мен та дру штве не струк ту ре. 
Ка да је реч о хо ри зон тал ним сег мен ти ма, као гру пе у ве ћем ри зи ку 
од ма те ри јал не оску ди це, пре по зна ју се: раз ли чи те уз ра сне гру пе 
и оне фор ми ра не пре ма род ним обе леж ји ма, ма њин ске гру пе, кон-
тин ген ти ста нов ни штва фор ми ра ни пре ма пи сме но сти и школ ској 
спре ми, по том пре ма рад ној ан га жо ва но сти,  осо бе са ин ва ли ди-
те том итд. У си ту а ци ји ка да се, пак, рас пра вља о си ро ма штву по 
вер ти кал ној ли ни ји со ци јал них струк ту ра, кла сна при пад ност по-
ста је оквир за ана ли зу ка рак те ри сти ка ра зних аспе ка та со ци јал ног 
ли ша ва ња у ко јој не јед на ка слој на ди стри бу ци ја еко ном ске и по ли-
тич ке мо ћи, обра зов них ре сур са и дру штве ног угле да пред ста вља-
ју глав не фак то ре ри зи ка од си ро ма штва. Од по себ ног зна ча ја је сте 
чи ње ни ца да обе леж ја по осно ву при пад но сти хо ри зон тал ним и 
вер ти кал ним и со ци јал ним струк ту ра ма да ју пре по зна тљи ву ма пу 
ло ци ра ња си ро ма штва у по је ди ним ње ним сег мен ти ма.6) 

Број ке ко је се од но се на свет ску по пу ла ци ју су за стра шу ју-
ће: на по чет ку но вог Ми ле ни ју ма 24% укуп ног свет ског ста нов-

4) Ma ri ja Ko lin, „Obra sci ži vo ta u si ro ma štvu i no ve pa ra dog me Evrop ske uni je“, Sociologija,
2/2008, str. 191-206; Рај ко Maцура и др, „Со ци јал на ис кљу че ност – по јам и при сту пи“, 
СоцијалнаМисао,1/2011, стр. 105-120; Mic hael Ha ra lam bos, Uvodusociologiju,Glo bus, 
Za greb, 1989. 

5) M. Ha ra lam bos, Uvodusociologiju, cit.izd., str. 147-149. 

6)  О раз ме ра ма еко ном ске де при ви ра но сти по ме ну тих гру па у Ср би ји ви де ти у: Slo bo dan 
Cve jić, Ma ri ja Ba bo vić, Ga ze la Pu dar, Stu di ja o hu ma nom raz vo ju – Sr bi ja 2010. Iz vo ri i is-
ho di so ci jal nog is klju či va nja, UNDP Sr bi ja, Be o grad, 2011. 
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ни штва има при ход ма ње од јед ног до ла ра днев но по осо би, и чак 
46% свет ског ста нов ни штва има ма ње од два до ла ра днев но по 
осо би; 29 нај си ро ма шни јих зе ма ља са три ста ми ли о на ста нов ни ка 
има бру то на ци о нал ни до хо дак ма њи од 200 аме рич ких до ла ра по 
гла ви ста нов ни ка.7) Озбиљ ност про бле ма, на гна ла је ис тра жи ва че 
на ин тен зив ни рад на кон цеп ту си ро ма штва, али и ме то до ло ги ји 
ње го вог ме ре ња. У по ку ша ју да се си сте мат ски об у хва те све ре ле-
вант не ди мен зи је си ро ма штва, ис тра жи ва чи се су сре ћу не ми нов но 
са про бле мом де фи ни са ња пој ма, што во ди и до пре и спи ти ва ња 
ин ди ка то ра ко ји се ко ри сте за ње го во ме ре ње.

Де фи ни са ње си ро ма штва про шло је пут од пр вих од ре ђе ња, 
као ми ни мум ма те ри јал них ре сур са нео п ход них за пу ко одр жа ње 
жи во та, до оних у ко ји ма се ис ти че да фе но мен ни је мо гу ће са-
гле да ти са мо у од но су на стан дар де фи зич ког пре жи вља ва ња.8) У 
та квим од ре ђе њи ма се на гла ша ва да про блем мо ра би ти про у ча ван 
и у од но су на оста ле ди мен зи је ко је се ти чу за до во ља ва ња ра зно-
вр сних по тре ба. Упо ри ште у те о риј ском сми слу за ши ре од ре ђе-
ње, на у ка на ла зи и у не ким ра ним раз ма тра њи ма про бле ма си ро-
ма штва, прем да се тај ути сак не мо же сте ћи на осно ву пре гле да 
са вре ме не ли те ра ту ре. Не ки већ про фи ли са ни ис тра жи ва чи у овој 
обла сти за па жа ју да још Ари сто тел си ро ма штво по сма тра у кон-
тек сту „жи во та у сми слу ак тив но сти“, ис та кав ши да оно под ра-
зу ме ва жи вот без сло бо де за пре ду зма ње ва жних ак тив но сти по 
из бо ру чо ве ка.9) Та ко ту ма че но, би ће кон цепт на ко ме се за сни ва ју 
пр ва ем пи риј ска ис тра жи ва ња си ро ма штва Пе ти ја, Ла ва зи јеа, Ла-
гран жа (Wil li am Petty, An to i ne La vo i si er, Jo seph L. La gran ge).10) И 
Смит (Adam Smith) ће си ро ма штво ту ма чи ти као не до ста так „по-
треп шти на“ за при сто јан жи вот, ко ји по и сто ве ћу је са укљу че но-
шћу у за јед ни цу, и пре по зна је као „не мо гућ ност да се по је ди нац 
по ја вљу је у јав но сти без сти да“.11) Дру гим ре чи ма, код по ме ну тих 
те о ре ти ча ра на ла зи мо ши ро ко схва ћен по јам си ро ма штва не сво-

7) WorldDevelopmentReport2000/200,World Bank, Was hin ton DC, 2001.  

8) Ви де ти нпр.: Pe tra Böhnke, NothingLeft toLose?PovertyandSocialExclusion inCom
parison. Empirical Evidence on Germany,So cial Sci en ce Re se arch Cen tre, Ber lin, 2001. 
(http://bi bli ot hek.wzb.eu/pdf/2001/iii01-402.pdf); Bur chart et all, 1998. пр ема: R obin P e ace, 
„S ocial e xcl us ion: A co ncept in need of d ef n ition?“, SocialPolicyJournalofNewZealand,
S ocial P olicy Agency, New Z e aland, 16/2001, pp.17-35; C. S ar ac eno, цит. рад; Amarаtya 
Sen, SocialExclusion:Concept,aplication,andScrutiny,O ff ce of E nv iro nment and S ocial 
D ev elo pment, Asian D ev elo pment Bank, J une 2000. (http://www.adb.org/d oc uments/b ooks/
s ocial_e xcl us ion/S ocial_e xcl us ion.pdf).

9) A. Sen, cit. rad, p. 4.

10) Исто. 

11) Adam Smith, Bogatstvonaroda, Za greb, Kul tu ra, 1952.
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див на си ту а ци ју ма те ри јал не оску ди це по је дин ца већ по сле дич но 
и со ци јал ну ис кљу че ност и де при ви ра ност.12) 

Упр кос све че шћој упо тре би кон цеп та си ро ма штва ко ји 
укљу чу је ре ла ци о ну ди мен зи ју по је ди нац-дру штво и по сма тра 
раз ли чи те по сле ди це про и за шле из не до стат ка ма те ри јал них ре-
сур са, као и кри ти ка ма уских од ре ђе ња овог пој ма, кон цепт ли ни је 
си ро ма штва де фи ни сан ми ни му мом ре сур са нео п ход ним за жи вот, 
оп стао је до да нас. Упо тре бом по да тка о до стат но сти сред ста ва за 
за до во ља ва ње основ них по тре ба и на осно ву то га из ве де не про це-
не мо гућ но сти да се на по се до ва њу тих ре сур са вр ши био-пси хо-
со ци јал на ре про дук ци ја, још увек се из во ди за кљу чак о не/по сто-
ја њу си ро ма штва у не кој по пу ла ци ји. Ка да је реч о ис тра жи ва њи ма 
кон ци пи ра ним на утвр ђи ва њу ли ни је си ро ма штва, у пи та њу је кон-
цепт ап со лут ног си ро ма штва. С дру ге стра не, ка да год по сто ји по-
ре ђе ње про сеч ног жи вот ног стан дар да не ке за јед ни це и не ке ма ње 
дру штве не гру пе или по је дин ца и ис по ље се зна чај ни је раз ли ке у 
при хо ду, ре сур си ма за за до во ља ва ње жи вот них по тре ба, го во ри се 
о ре ла тив ном си ро ма штву.13)

У ди ску си ја ма о си ро ма штву не рет ко се сре ће по јам „но во 
си ро ма штво“, ко ји се нај че шће ту ма чи као си ту а ци ја у ко јој по је-
дин ци или до ма ћин ства ни су у ста њу да одр же до са да шњи ни во 
жи вот ног стан дар да и по сле дич но пре ла зе из ре ла тив но си гур ног 
жи во та у не из ве сност.14) При том, кључ не окол но сти ко је га иза зи-
ва ју по ве зу ју се с кри зом ин ду стриј ског дру штва ко ја усло вља ва 
ма сов ну не за по сле ност и не си гур ност рад них ме ста, фи нан сиј ску 
не си гур ност и пре за ду же ност. Бит ним фак то ри ма у ње го вом на-
стан ку сма тра ју се и про ме не ко је су за хва ти ле мо дер ну по ро ди цу 
и све ма ње одр жи ви си сте ми со ци јал не си гур но сти мо дер них за-
јед ни ца. 

Код но ви јих од ре ђе ња си ро ма штва уво де се и ин ди ка то ри 
ко ји се од но се на за шти ту здра вља, не јед на ко сти у обла сти ста но-
ва ња и обра зо ва ња, дру гим ре чи ма до ступ ност раз ли чи тих услу га 
и со ци јал них ре сур са. По ме ну тим аспек ти ма про ши рен кон цепт 

12) Ви де ти нпр. Zo ran Šu ćur, „Si ro ma štvo, vi še di men zi o nal na de pri va ci ja i so ci jal na is klju če-
nost u Hr vat skoj“,Revijazasociologiju,3-4/2006, 132.

13) Ре ла тив но си ро ма штвонај че шће је де фи ни са но као од ре ђе ни про це нат ме ди ја не про-
сеч ног до хот ка или по тро шње до ма ћин ства и ме ња се у за ви сно сти од кре та ња про-
сеч ног стан дар да ста нов ни штва у на ци о нал ним гра ни ца ма. О раз во ју пој ма и ње го вој 
пи о нир ској упо тре би ви де ти, нпр.: Ruth Li ster, Poverty, Po lity Press, Cam brid ge, 2004, 
pp.21-23. 

14) Pojmovniksocijalnesigurnosti, CARDS So cial In sti tu ti ons Sup port Pro gram me, Re gi o nal ni 
Ured Vi je ća Euro pe, Sko plje, 2007. Не што дру га чи ја од ре ђе ња овај по јам до во де у ве зу са 
нео ли бе ра ли стич ком иде о ло ги јом. Уп. М. Ми ло са вље вић, цит. рад, стр. 9.



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.151172.

156

си ро ма штва део је трен да ко ји по ка зу је да га ве ћи на ис тра жи ва ча 
ви ше не сво ди ис кљу чи во на ма те ри јал ну де при ва ци ју или на до-
хо дов но си ро ма штво, бу ду ћи да оно по сле дич но про из во ди и огра-
ни чен при ступ дру гим со ци јал ним ре сур си ма.15) Да кле, по сто ји ла-
нац ку му ла ци је со ци јал них окол но сти у ко ме ли ше ност основ них 
ре сур са нео п ход них за при мар ну ре про дук ци ју мо же про из ве сти 
чи тав низ ус кра ћи ва ња. Ка да је реч о лан цу по сле ди ца си ро ма-
штва, ве ћи на ис тра жи ва ња по ка зу је и обр нут смер де ло ва ња нпр. 
не до ступ ност обра зо ва ња те ни зак сте пен фор мал них ква ли фи ка-
ци ја ко ји за по сле ди цу има не мо гућ ност за по сле ња, са мим тим и 
ри зик од си ро ма штва.16) Упра во на ве де не про ме не у ши ре њу пој ма 
си ро ма штва до при не ће и по сте пе ном по ти ски ва њу ово га кон цеп та 
у ко рист дис кур са (нпр. Са ра це но) со ци јал не ис кљу че но сти. Тај 
по мак под ра зу ме ва про ме ну пер спек ти ве: од ста тич ког у ди на мич-
ки при ступ, од јед но ди мен зи о нал не до мул ти ди мен зи о нал не пер-
спек ти ве, као и од рас по де ле у ре ла ци о ни фо кус.17) Али по ја ва кон-
цеп та со ци јал не ис кљу че но сти оја ча ће и оне при сту пе си ро ма штву 
ко ји ће на гла си ти да се не ра ди са мо о не до ста та ку основ них сред-
ста ва за жи вот већ и не мо гућ но сти да се у пот пу но сти уче ству је у 
жи во ту соп стве ног дру штва, по пут оних из ре че них код, са да већ 
„кла си ка“ у овој обла сти.18) На тај на чин, па жња ис тра жи ва ча је 
по ме ре на са про у ча ва ња по сле ди ца ка да је у пи та њу си ро ма штво, 
на про цес – у слу ча ју со ци јал ног ис кљу чи ва ња.19) Тер мин со ци-
јал на ис кљу че ност, иако при су тан у ака дем ским рас пра ва ма још 
60-тих и 70-тих го ди на, сте као је по пу лар ност пре све га у Фран-
цу ској, сре ди ном на ред не де це ни је, као ре зул тат за бри ну то сти за 
ра сту ћу не за по сле ност и не мо гућ ност ус по ста вља ња одр жи вог 
раз во ја уз огро ман сте пен ис кљу че но сти и али је на ци је по је ди них 
де ло ва ста нов ни штва. Реч је о кон цеп ту ко ји је при мар но усме рен 
на кор пус угро же них гра ђан ских пра ва, у нај ши рем сми слу те ре-
чи, па је дру штве на ис кљу че ност по сма тра на као ре зул тат ус кра-

15) Ви ди: R. Li ster, цит. рад, pp. 12-36; M. Ko lin, цит. рад; Р. Maцура, и др., цит. рад; М. Ми-
ло са вље вић, цит. рад, C. Sa ra ce no, цит. рад; L. C. Tod man, цит. рад.

16) Ви ди нпр: C. Sa ra ce no, цит. рад; Пе тро вић, Ја сми на, „Пи сме ност и обра зов на струк ту ра 
ста нов ни штва по гра нич них оп шти на ис точ не и ју го и сточ не Ср би је: по тен ци јал раз во ја 
или фак тор со ци јал не ис кљу че но сти?“, Teme 4/2011, стр. 1495-1520. 

17) C. Sa ra ce no, цит. рад, стр. 2.

18) Ta un send, 1979, пре ма Kathy Art hur son & Ke ith Ja cobs, ACritiqueoftheConceptofSocial
Exclusionand itsUtility forAustralianSocialHousingPolicy,Pa per pre sen ted at the UK 
Ho u sing Stu di es As so ci a tion Con fe ren ce, Bri stol, Sep tem ber 2003, стр. 5. (http://www.york.
ac.uk/inst/chp/hsa/pa pers/autumn03/Art hur son%20and%20Ja cobs.pdf

19) ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији,Тим Вла де РС Вла да РС, SE CONS, CE SID, 
Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2009, стр. 10.
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ће но сти у не ком сег мен ту пра ва, од но сно из угла при сту па не ком 
од кључ них под си сте ма дру штва: по ли тич ком, еко ном ском, со ци-
јал ном као и до ме ну ин тер пер со нал не ин те гра ци је у по ро ди ци и 
за јед ни ци. Па ра лел но с овим дис кур сом одр жа ва но је и тра ди ци о-
нал но ан гло сак сон ско по и ма ње си ро ма штва све де но пре све га на 
ре ди стри бу ци ју до ба ра или на не до ступ ност ре сур са по је дин ци ма 
или при пад ни ци ма од ре ђе них дру штве них гру па.20) 

Де ве де се тих го ди на, нај пре под под окри љем УН при Ме ђу-
на род ном ин сти ту ту ра да и Про гра му Ује ди ње них на ци ја за раз-
вој, струч ња ци су на сто ја ли да об је ди не са гле да ва ње со ци јал не 
ис кљу че но сти на ин сти ту ци о нал ном и на ни воу по је дин ца. Ти ме 
је дру штве на ис кљу че ност при бли же на пој му мул ти ди мен зи о нал-
ног си ро ма штва ко је опи су је ста ње или ис ход про це са ли ша ва ња 
ма те ри јал них до ба ра. За пра во, ком би на ци ја оба при сту па под ра-
зу ме ва ла је ши ре пер спек ти ве у ту ма че њу дру штве не не јед на ко-
сти не го на осно ву кон цеп та си ро ма штва.21) До дат ни под стрек за 
ета бли ра ње дис кур са со ци јал не ис кљу че но сти да ле су ак тив но-
сти ЕУ у прав цу по сти за ња оп ти му ма у дру штве ном раз во ју, где 
се ди мен зи ја со ци јал не по ли ти ке из јед на чу је по ва жно сти са еко-
ном ском, мо не тар ном и фи нан сиј ском по ли ти ком. Кон ку рент на и 
динaмична при вре да за сно ва на на зна њу и по ве ћа ном дру штве ном 
ко хе зи јом по ста је је дан од при о ри тет них ци ље ва за чи ју ре а ли за-
ци ју је нео п ход но сма њи ти си ро ма штво и со ци јал ну ис кљу че ност. 
Ли са бон ски са мит одр жан 2000. го ди не, а по том са мит Европ ског 
са ве та у Ни ци кра јем исте го ди не и су срет ли де ра чла ни ца ЕУ у 
Ла ке ну, до ве ли су до усва ја ња је дин стве не ме то до ло ги је за ме ре ње 
со ци јал не ис кљу че но сти у Евро пи и до го во ра о из ра ди на ци о нал-
них пла но ва ак ци ја усме ре них на ње но сма њи ва ње, с ци љем бор бе 
про тив си ро ма штва и по бољ ша ња дру штве не ко хе зи је. Зна чај по-
ли ти ке со ци јал не ин клу зи је и мул ти ди мен зи о нал ни при ступ ње ној 
ре а ли за ци ји, по твр ђен је на Са ве ту Евро пе у мар ту 2005.22) 

Ме то до ло ги ја ме ре ња со ци јал не ис кљу че но сти у ЕУ23) за сно-
ва на је на ску пу стан дар ди зо ва них ин ди ка то ра а до пу ње на је по ка-

20) Ви ди: R. Li ster, цит. рад, p. 36. K. Art hur son & K. Ja cobs, цит. рад; P. Böhnke, цит. рад, стр. 
6; ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији, стр. 10.

21) R. Li ster, цит. рад, pp. 12-36; P. Böhnke, цит. рад, стр. 6.; K. Art hur son & K. Ja cobs, цит. 
рад, стр. 5.

22) An tony B. At kin son, Bea Can til lon, Eric Mar li er, and Brian No lan, „Ta king For ward the E.U. 
So cial In clu sion Pro cess. An In de pen dent Re port com mis si o ned by the Lu xem bo urg Pre si-
dency of the Co un cil of the Euro pean Union“, Fi nal Ver sion, 31 July 2005, An ne xes, Lu xem-
bo urg, 2005, p. 17. (http://www.ceps.lu/eu2005_lu/in clu sion). 

23) Исто, стр. 105-147 и Eric Mar li er, Tony At kin son, Bea Can til lon, Brian No lan, TheEUand
SocialInclusion:Facingthechallenges,Po licy Press, Bri stol, 2007, pp. 38-59. 
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за те љи ма на на ци о нал ном ни воу ко ји ма се ис пи ту је ус кра ће ност 
дру штве них гру па у спе ци фич ним на ци о нал ним окви ри ма. За јед-
нич ки из ве шта ји о со ци јал ној ис кљу че но сти у ЕУ са др же пра ће ње 
ста ња у овој обла сти пре ма упо ре ди вим ин ди ка то ри ма со ци јал не 
укљу че но сти али и по дат ке о спе ци фич но сти ма овог про бле ма у 
на ци о нал ним окви ри ма.24) Ви дљи во је да у том опе ра ци о нал ном 
кон цеп ту ме ре ња со ци јал не укљу че но сти цен трал но ме сто за у зи-
ма ју ин ди ка то ри ко ји се од но се на еко ном ско си ро ма штво. Та ко сет 
тзв. Ла кен ин ди ка то ра под ра зу ме ва да се со ци јал на ис кљу че ност 
по сма тра пре ко сле де ћих ди мен зи ја: финансијског сиромаштва 
(чак 11 ин ди ка то ра), запосленостистановништва (5 ин ди ка то ра), 
здравља(2 по ка за те ља) и образовања- 3 по ка за те ља.25) Тре ба ис-
та ћи да је у то ку да ље раз ви ја ње ин стру мен та и укљу чи ва ње до-
дат них ди мен зи ја.26) Та ко ђе, ко млек сно пи та ње из бо ра ин ди ка то ра 
кул тур не пар ти ци па ци је је тре нут но ван стан дар ди за ци је у окви ру 
ства ра ња је дин стве не ба зе по да та ка због кул тур них раз ли ка ко је 
по сто је ме ђу зе мља ма чла ни ца ма, услед че га оне уво де соп стве не 
ин ди ка то ре спе ци фич не за по је ди нач не др жа ве. Та ко је и Ср би ја 
фор му ли са ла пре ци зан сет ин ди ка то ра у свр ху до пу не основ них 
Ла кен ин ди ка то ра у свим ди мен зи ја ма ко је се ис пи ту ју, и до да-
ла још две ди мен зи је ва жне за пра ће ње со ци јал не ис кљу че но сти 
у срп ском дру штву: ус кра ће ност ег зи стен ци јал них по тре ба и со-
ци јал на пар ти ци па ци ја.27) По ред по ме ну тог се та основ них ин ди-
ка то ра о ко ји ма се по да ци сва ке го ди не при ку пља ју на осно ву је-
дин стве ног ин стру мен та тзв. EUSILC ан ке те (StatistsicsonIncome
andLivingConditions), др жа ве чла ни це су у оба ве зи да при ку пе по-
дат ке о се кун дар ним по ка за те љи ма со ци јал не укљу че но сти (нпр. 
со ци јал не и кул тур не пар ти ци па ци је итд) о ко ји ма се пе ри о дич но 
при ку пља ју по да ци на ни воу Уни је, а пре ма те мат ском про ду бљи-
ва њу про бле ма со ци јал не укљу че но сти. 

Из пре гле да ево лу ци је са мо га пој ма си ро ма штва као и из 
опе ра ци о на ли за ци је со ци јал не ис кљу че но сти и ин ди ка то ра ко ји 
се ко ри сте у ЕУ за ње но ме ре ње, ви дљи во је да кон цепт си ро ма-
штва чи ни око сни цу но ви јег дис кур са со ци јал не ис кљу че но сти. 
Уоче на ве за из ме ђу си ро ма штва, ме ре ног еко ном ским по ка за те-
љи ма рас по де ле (по го то ву са ши рим по и ма њем ко је укљу чу је и 

24) PortfolioofoverarchingindicatorsandstreamlinedSocialInclusion,PensionsandHealth
portfolios, Euro pean Co mi mi sion, Brus sels, 7 Ju ne 2006. (http://ec.euro pa.eu/em ployment_
so cial/so cial_in clu sion/docs/2006/in di ca tors_en.pdf ). 

25) ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији,цит. изд.

26) Ви де ти: A. B. At kin son at all, цит. рад, стр. 47.

27) ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији,цит. изд., стр. 17.
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ди стри бу тив не по ка за те ље оста лих ре сур са) и дис кур са со ци јал не 
укљу че но сти, раз лог је да не ки те о ре ти ча ри чак го во ре о то ме да је 
кон цепт си ро ма штва у пот пу но сти по ти снут у ко рист дру го по ме-
ну тог. По ме ну ти тренд се че сто об ја шња ва иде о ло шким раз ло зи-
ма, нај че шће иде о ло ги јом нео ли бе ра ли зма,28) или пак не ким но вим 
ви дом хе ге мо ни зма (нео дир ке мов ског ти па нпр) ко ји зах те ва од 
по је дин ца пот пу но укла па ње у дру штво, гу бе ћи из ви да ком плек-
сност иден ти те та по је дин ца ко ји се ис по ља ва у ве за ма оства ре ним 
са дру гим љу ди ма или ши ром за јед ни цом.29) То ме до при но си и пој-
мов на кон фу зи ја, по вре ме но не раз ли ко ва ње по ме ну тих кон цеп та, 
али и ве ли ка раз ли ка у опе ра ци о нал ним од ре ђе њи ма и след стве но 
њи хо вим ем пи риј ским по ка за те љи ма.30) Но ви на у дис кур су со ци-
јал не ис кљу че но сти је сте уво ђе ње у ана ли зу со ци јал них ак те ра и 
по ка за те ља су бјек тив не про це не укљу че но сти у дру штво, у од но су 
на по јам си ро ма штва ко ји ну ди пре сек ста ња и кон цен три сан је на 
пре ци зно ме ре ње рас по де ле до ба ра. Исто вре ме но, на уч ни ци упо-
зо ра ва ју и на то да је по треб но за др жа ти оба при сту па, бу ду ћи да 
су раз ли чи та ис тра жи ва ња по ка за ла да не по сто ји увек не по сред на 
ве за си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти или, дру гим ре чи ма, 
си ро ма шни не мо ра ју увек би ти и со ци јал но ис кљу че ни.31) Та ве-
за је по сре до ва на ка ко лич ним ка рак те ри сти ка ма по је ди на ца по-
го ђе них си ро ма штвом, та ко и мо де лом со ци јал не по ли ти ке ко ја се 
раз ли ку је од др жа ве до др жа ве. Сто га је од по себ ног зна ча ја при-
ме ни ти кон цепт си ро ма штва ка да су у пи та њу по себ но со ци јал но 
вул не ра бил не гру пе.

АНАЛИЗАНАЦИОНАЛНИХ
СТРАТЕШКИХДОКУМЕНАТА

У фо ку су ана ли зе кључ них на ци о нал них стра те ги ја,32) је су 
си ро ма штво и со ци јал на ис кљу че ност. (Не)уса гла ше ност кључ них 
аспе ка та/ди мен зи ја и ин ди ка то ра ових фе но ме на у нор ма тив ним 

28) Ви де ти: М. Ми ло са вље вић, цит. рад и A. Hall & J. Mid gley, цит. де ло.

29) Ruth Le vi tas, „The Con cept of So cial Ex clu si on and the New Durk he i mian He ge mony“, Cri
ticalSocialPolicy, SA GE Pu bli ca ti ons, 16(46)/1996, pp. 5-20. Упо ре ди са: Zo ran Šu ćur, 
„So ci jal na is klju če nost: po jam, pri stu pi i ope ra ci o na li za ci ja“,Revijazasociologiju,1-2/2004, 
стр. 45-60; C. Sa ra ce no, цит. рад, стр. 6.

30) Ви де ти: P. Böhnke, цит. рад, стр. 12-15; K. Art hur son & K. Ja cobs, цит. рад, стр. 3, 4; C. 
Sa ra ce no, цит. рад.

31) P. Böhnke, цит. рад, стр. 22-23; Z. Šu ćur, цит. рад, стр. 58.

32) Стратегија за смањење сиромаштва уСрбијииНационална стратегија одрживог
развојаРепубликеСрбије.
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ак ти ма је по ка за тељ сте пе на (не)ин те гри са но сти овог дру штве-
ног про бле ма у на ци о нал ну по ли ти ку, али и по ка за тељ (не)обез-
бе ђе но сти пре ци зног пра ће ња им пле мен та ци је ових стра те ги ја у 
функ ци ји еко ном ског и дру штве ног на прет ка, чи ји је би тан услов 
сма ње ње си ро ма штва и дру штве на укљу че ност. Сиромаштво се 
нај пот пу ни је де фи ни ше у Стратегији за смањење сиромаштва
уРепублициСрбији (ССС) као ви ше ди мен зи о нал ни фе но мен ко-
ји по ред „не до вољ них при хо да за за до во ље ње основ них жи вот них 
по тре ба, под ра зу ме ва и аспек те ве за не за људ ска пра ва као што су 
не мо гућ ност за по шља ва ња, нео д го ва ра ју ћи стам бе ни усло ви и не-
а де ква тан при ступ со ци јал ној за шти ти, здрав стве ним, обра зов ним 
и ко му нал ним услу га ма. Ови аспек ти по себ но су ва жни за угро же-
не и со ци јал но не до вољ но укљу че не гру пе. Оста ли кључ ни аспек-
ти су нео ства ри ва ње пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при род на 
бо гат ства, пре све га на чи сту во ду и ва здух“.33) 

Екс пли цит но де фи ни са ње со ци јал не ис кљу че но сти са др жи 
НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије. Реч 
је о ши рем пој му „ко ји об у хва та и аспект си ро ма штва, ко је мо же 
би ти ка ко узрок та ко и по сле ди ца со ци јал не ис кљу че но сти. Исто-
вре ме но, си ро ма штво се ви ше од но си на ди стри бу ци ју и ре ди стри-
бу ци ју, од но сно од су ство ре сур са, а со ци јал на ис кљу че ност под-
ра зу ме ва осо бе и до ма ћин ства ко ја не уче ству ју на од го ва ра ју ћи 
на чин у дру штву и ко ји ни су на од го ва ра ју ћи на чин ин те гри са ни у 
дру штво услед не мо гућ но сти да оства ре од ре ђе на со ци јал на пра-
ва. Ре зул тат со ци јал не ис кљу че но сти је сте рас ки да ње ве за из ме ђу 
осо бе и дру штва.“34) 

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији35) (ССС) 
пред ста вља сред њо роч ни раз вој ни оквир усме рен на сма ње ње 
кључ них об ли ка си ро ма штва и ана ли зи ра узро ке и ка рак те ри сти-
ке си ро ма штва у Ре пу бли ци Ср би ји, као и глав не стра те шке смер-
ни це за дру штве ни раз вој и сма ње ње бро ја си ро ма шних у на ред-
ним го ди на ма. Сви на ла зи су за сно ва ни на Анкетиоживотном
стандардустановништва (мај – ју ни 2002. го ди не) на те ри то ри ји 
Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), на осно ву ко јих се за кљу чу је да 
су нај ви ше из ло же ни ри зи ку си ро ма штва: нео бра зо ва но ста нов ни-
штво, не за по сле на и из др жа ва на ли ца, ста ра ли ца (65+) и де ца, до-
ма ћин ства са пет и ви ше чла но ва, ста рач ка јед но чла на и дво чла на 

33) СтратегијазасмањењесиромаштвауСрбији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је,2003, стр. 1. 
(http://www.sr bi ja.gov.rs/ 10/08/2011).

34) НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије, Вла да РС, „Слу жбе ни гла-
сник РС“, Бе о град, 57/08, стр. 55-56.

35) СтратегијазасмањењесиромаштвауСрбији.
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до ма ћин ства (по себ но у ру рал ним под руч ји ма), зе мљо рад нич ки 
пен зи о не ри, ста нов ни ци ру рал них под руч ја ју го и сточ не и за пад не 
Ср би је, док Ро ми, ин тер но ра се ље на ли ца, из бе гли це и осо бе са 
ин ва ли ди те том спа да ју у ка те го ри је ста нов ни штва са нај ве ћим ри-
зи ком си ро ма штва. По себ на па жња се скре ће на регионалнунерав
номерност раз во ја. По ред не раз ви је ног ју га као но ва оси ро ма ше на 
под руч ја де тек ту ју се ис точ на Ср би ја и де ло ви цен трал не Ср би је. 

ССС има у ви ду специфичностисиромаштва у Ср би ји, пре 
све га да је рас про стра ње ност си ро ма штва до дат но иза зва на дра ма-
тич ним еко ном ским и со ци јал ним про це си ма, да је кон цен три са-
но у тра ди ци о нал но не раз ви је ним под руч ји ма на ју гу и ју го и сто ку 
зе мље, а нај ви ше код со ци јал но угро же них гру па. Уз то, про цес 
мо дер ни за ци је и ре струк ту ри ра ња при вре де и ра ци о на ли за ци је не-
при вред них де лат но сти, ства ра ви шко ве за по сле них и из но ва не за-
по сле ност и си ро ма штво. У скла ду са стра те шким им пе ра ти вом да 
се си ро ма штво у Ср би ји до 2010. го ди не го то во пре по ло ви, де фи ни-
са ни су основ ни стра те шки прав ци: 1/ ди на ми чан при вред ни раст 
и раз вој са на гла ском на отва ра њу но вих рад них ме ста у при ват ном 
сек то ру; 2/ спре ча ва ње по ја ве но вих ка те го ри ја си ро ма штва као 
по сле ди це ре струк ту ри ра ња при вре де и ра ци о на ли за ци је др жав не 
упра ве; 3/ ефи ка сна при ме на по сто је ћих и де фи ни са ње но вих про-
гра ма, ме ра и ак тив но сти ди рект но усме ре них на нај си ро ма шни је 
и со ци јал но угро же не гру пе и то по себ но у нај ма ње раз ви је ним 
под руч ји ма36) – што ја сно ука зу је на опре де ље ње да се сма ње њу 
си ро ма штва при ла зи на це ло вит на чин, уз исто вре ме но ува жа ва ње 
при о ри те та у нај ва жни јим обла сти ма и мак си мал но укљу чи ва ње 
со ци јал но угро же них гру па. Оту да, сма ње ње си ро ма штва ни је са-
мо пи та ње ма те ри јал не ег зи стен ци је и оства ри ва ња људ ских пра-
ва већ и ства ра ње јед на ких шан си за све, пре све га, у обла сти ма 
за по шља ва ња, обра зо ва ња, здрав ства и со ци јал не си гур но сти. У 
скла ду са основ ним ка рак те ри сти ка ма си ро ма штва де фи ни са ни су 
основ ни стра те шки прав ци (у од но су на кључнеаспекте/димензије 
сиромаштва) де ло ва ња у ци љу сма ње ња: 1/по ве ћа не мо гућ но сти 
за по шља ва ња, 2/ ефи ка сни ја со ци јал на за шти та, 3/ бо љи по ло жај 
пен зи о не ра и ста рих, 4/ здрав стве на за шти та у функ ци ји сма ње ња 
си ро ма штва, 5/ обра зо ва ње у функ ци ји сма ње ња си ро ма штва, 6/ 
ре ги о нал ни, ру рал ни и ур ба ни аспек ти сма ње ња си ро ма штва и 7/ 
еко ло шки аспек ти сма ње ња си ро ма штва.

Све ди мен зи је си ро ма штва у овој Стра те ги ји са гле да ва ју се 
у кон тек сту стра те шких пра ва ца сма ње ња си ро ма штва, ко ји су уса-
гла ше ни са Ми ле ни јум ским раз вој ним ци ље ви ма. Ана ли за ста ња у 
сва кој по је ди нач ној ди мен зи ји пред ста вље на је пре ко ин ди ка то ра. 

36) Исто, стр. 2-3.
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Сле де кон крет ни ме ха ни зми и ак тив но сти сма ње ња си ро ма штва у 
од но су на ње го ве по је ди нач не аспек те, а по том и оче ки ва ни ефек-
ти. Ва жно је ис та ћи да су у од но су на све ана ли зи ра не аспек те си-
ро ма штва, раз вој и им пле мен та ци ја на ци о нал них про гра ма за сма-
ње ње си ро ма штва по себ но усме ре ни на ра њи ве гру пе. 

Пред ви ђе но је да се број си ро ма шних, као основ ни по ка за-
тељ си ро ма штва, утвр ђу је на осно ву на ци о нал не ли ни је си ро ма-
штва по ме то до ло ги ји при ме ње ној у АЖС (Ан ке та о жи вот ном 
стан дар ду), а основ ни скуп ин ди ка то ра ко јим се по ред еко ном ског 
аспек та опе ра ци о на ли зу ју и оста ле ди мен зи је си ро ма штва (здра-
вље, обра зо ва ње, род на рав но прав ност) укљу чу је до дат не ин ди-
ка то ре од спе ци фич ног зна ча ја за Ср би ју, уз чвр шће по ве зи ва ње 
на чи на пра ће ња со ци јал не ста ти сти ке и ста ти сти ке си ро ма штва са 
европ ском аген дом о со ци јал ном укљу чи ва њу.

Сма ње ње си ро ма штва у Ср би ји, пре ма ССС зах те ва еко ном-
ски опо ра вак, али ну жно укљу чу је и ши ри круг ме ра ко је се од но-
се на здрав ство, обра зо ва ње, под стре ке за по ве ћа ње за по сле но сти 
и до хот ка, ства ра ње атрак тив ног окру же ња за по кре та ње пред у-
зет ни штва и раз вој при ват ног сек то ра, про ак тив ну со ци јал ну по-
др шку, со ци јал но укљу че ње угро же них гру па итд. Утвр ђи ва ње 
при о ри те та у ре ша ва њу основ них про бле ма си ро ма штва у ве зи са 
бр жим за по шља ва њем, ефи ка сни јом со ци јал ном за шти том, бо љим 
при сту пом у обла сти здрав ства, обра зо ва ња, ста но ва ња и дру го, 
ува жа ва ју ћи ур гент не по тре бе нај у гро же ни јих гру па и нај си ро-
ма шни јих под руч ја. Стра те ги ја кон тек сту а ли зу је ове по је ди нач не 
стра те шке ци ље ве у тран зи ци о ни и ре форм ски оквир за сма ње ње 
си ро ма штва, ко ји, из ме ђу оста лог, укљу чу је: спро во ђе ње мо не-
тар не и фи скал не ре фор ме, раз вој и ре фор му ин фра струк тур них 
де лат но сти, ре струк ту ри ра ње и при ва ти за ци ја ве ли ких дру штве-
но-др жав них пред у зе ћа и јав них пред у зе ћа, ре фор му бан кар ског 
си сте ма, фор му ли са ње ра ди кал не по ре ске по ли ти ке, ин сти ту ци о-
нал не ре фор ме, де цен тра ли за ци ју ло кал не са мо у пра ве. Све на ве-
де но пла ни ра но је у ма кро е ко ном ском окви ру и у скла ду са фак то-
ри ма и зах те ви ма одр жи во сти укуп ног раз во ја. 

Ак ци о ни план на осно ву ко јег је мо гу ће пра ти ти им пле мен-
та ци ју ССС вр ло де таљ но у окви ру свих ди мен зи ја ускла ђен је са 
од го ва ра ју ћим Ми ле ни јум ским раз вој ним ци ље ви ма и глав ним 
стра те шким прав ци ма ССС и пред ста вља ана ли зу си ту а ци је, ци-
ље ва, ме ра, стра те ги ја и ак тив но сти; од го вор них ин сти ту ци ја; ве зе 
са смањењемсиромаштваиочекиванимефектимаупогледусма
њењасиромаштва; им пли ка ци ја ма на пла ну јав них рас хо да. 

 Пре до че на до след на стра те шка све о бу хват ност и пре ци-
зност обез бе ђу ју лон ги ту ди нал но пра ће ње дру штве не укљу че но-
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сти и сма ње ња си ро ма штва. У том ци љу извештајиибилтенио
имплементацији ССС у Ср би ји37) по ка зу ју да су за по че те ре фор ме 
у свим кључ ним обла сти ма жи во та у скла ду са од ре ђе ним ме ра ма 
и ак тив но сти ма ко је се по себ но од но се на сма ње ње си ро ма штва, 
уз оства рен зна ча јан на пре дак у прав цу при ла го ђа ва ња Ми ле ни-
јум ским ци ље ви ма, али и уз по што ва ње спе ци фич но сти Ср би је. 
Ипак, уоча ва се не до вољ на сен зи тив ност код де фи ни са ња на ци о-
нал но спе ци фич них ин ди ка то ра, па је сто га вред но па жње по ме-
ну ти пу бли ка ци ју „Пра ће ње дру штве не укљу че но сти у Ср би ји“38) 
у ко јој су пре ци зно де фи ни са ни ин ди ка то ри укљу че но сти, што 
одговорa зах те ви ма стан дар ди за ци је и при ла го ђа ва ња европ ским 
окви ри ма за пра ће ње си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти. Ово 
се по себ но од но си на по ја шње ње основ них кон це па та и на кон кре-
ти за ци ју ме то до ло ги је ко ју тре ба при ме ни ти у овој обла сти. 

ПрвиизвештајоимплементацијиСтратегијезасмањење
сиромаштвауСрбији пред ста вља ре зул та те им пле мен та ци је ССС 
од 2004. до сре ди не 2005. го ди не.39) Из ве штај пра ти ста ти сти ку си-
ро ма штва и им пле мен та ци ју ССС пре ко из ве шта ја ин сти ту ци ја о 
ак тив но сти ма усме ре ним на сма ње ње си ро ма штва – све о бу хват но 
де фи ни са них ди мен зи ја и ин ди ка то ра. Кроз де ло ве Из ве шта ја ко-
ји се од но се на ма кро е ко ном ске по ка за те ље, фи скал ну по ли ти ку 
и ме ре ве за не за тран зи ци ју ка тр жи шној при вре ди дат је пре глед 
еко ном ских кре та ња. При о ри тет не обла сти ССС у про те клом пе-
ри о ду: за по шља ва ње, со ци јал на по ли ти ка, здрав ство и обра зо ва ње 
- за сту пље ни су кроз исто и ме не сег мен те Из ве шта ја. Узи ма ју се 
у об зир ре ги о нал ни, ру рал ни и ур ба ни аспек ти си ро ма штва, као 
и ути цај жи вот не сре ди не на ква ли тет жи во та. Ка ко би се до шло 
до про це не оби ма сред ста ва усме ре них на им пле мен та ци ју ме ра 
ве за них за сма ње ње си ро ма штва, ура ђе на је ана ли за рас по де ле 
бу џет ских сред ста ва и ме ђу на род не по мо ћи, као и кон сул тант ски 
про цес. 

ДругиизвештајоимплементацијиСтратегијезасмањење
сиромаштвауСрбији40) са гле да ва ак тив но сти пред ви ђе не Стра те-
ги јом ко је су до са да ре а ли зо ва не за јед нич ким на по ри ма Вла де, ло-

37)  Ви де ти бил те не о при ме ни Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва и бил те не о со ци јал ном 
укљу чи ва њу и сма ње њу си ро ма штва у Ср би ји. (http://www.in klu zi ja.gov.rsи http://www.
prsp.gov.rs/do ku men ta.jsp).

38)  ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији, Вла да РС, Тим пот пред сед ни ка Вла де за 
им пле мен та ци ју ССС, SE CONS, CE SID, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, 2009.

39)  ПрвиизвештајоимплементацијиСтратегијезасмањењесиромаштвауСрбији,Вла-
да РС, 2005. (http://www.prsp.gov.rs/do ku men ta.jsp)

40) ДругиизвештајоимплементацијиСтратегијезасмањењесиромаштвауСрбији, Вла-
да РС, 2007. (http://www.prsp.gov.rs/do ku men ta.jsp)
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кал них са мо у пра ва, Скуп шти не Ср би је, не вла ди них ор га ни за ци ја 
и ме ђу на род них парт не ра, као и ути цај ових про гра ма и ак тив но-
сти на ква ли тет жи во та гра ђа на Ср би је, уз пре по ру ке за на ред ни 
пе ри од. Пре ко де фи ни са них стра те шких пра ва ца сма ње ња си ро ма-
штва у ССС, пра те се ак тив но сти и ефек ти до стиг ну те им пле мен-
та ци је. До дат но, Из ве штај са др жи ме ре си ро ма штва, де фи ни ци је и 
на чин из ра чу на ва ња, као и ли сту за ко на у ве зи са при ме ном ССС.

Сле ди ана ли за Национална стратегија одрживог развоја
РепубликеСрбије41)(НСОР)и кра так освр та на по је ди нераз вој не 
на ци о нал не стра те ги ја,42) да би се утвр ди ла (не)ком па ти бил ност 
у при ка зи ва њу фе но ме на си ро ма штва и дру штве не укљу че но сти, 
као стра те шких ци ље ва раз во ја. 

НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрби
је43)(НСОР)у пот пу но сти је ускла ђе на са прин ци пи ма и ци ље ви ма 
„На ци о нал не стра те ги је Ср би је за при сту па ње Ср би је и Цр не Го ре 
Европ ској уни ји“ (2005), Стратегијезасмањењесиромаштвау
Србији (2003), као и стра те ги ја ма ко је уре ђу ју при вред ни раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је. НСОР бор бу про тив си ро ма штва пре по зна је 
као ди мен зи ју одр жи вог раз во ја и је дан од при о ри тет них стра те-
шких ци ље ва. На и ме, ме ђу нај ва жни јим ци ље ви ма одр жи вог раз-
во ја на ла зе се: отва ра ње но вих рад них ме ста и сма ње ње сто пе 
не за по сле но сти, сма ње ње род не и дру штве не не јед на ко сти мар-
ги на ли зо ва них гру па, под сти ца ње за по шља ва ња мла дих и ли ца 
са ин ва ли ди те том, као и дру гих ри зич них гру па – та ко да се под 
кон цеп том одр жи вог раз во ја под ра зу ме ва стал ни еко ном ски раст и 
обез бе ђи ва ње сма ње ња си ро ма штваузду го роч но бо ље ко ри шће-
ње ре сур са, уна пре ђе ње здрав стве них усло ва и ква ли те та жи во та 
и сма ње ње за га ђе ња жи вот не сре ди не.Циљ Стра те ги је је да урав-
но те жи три кључ на фак то ра/сту ба одр жи вог раз во ја: 1/ одр жи ви 
раз вој еко но ми је, при вре де и тех но ло ги је, 2/ одр жи ви раз вој дру-
штва на ба зи со ци јал не рав но те же и 3/ за шти ту жи вот не сре ди не 
уз ра ци о нал но рас по ла га ње при род ним ре сур си ма.44) Оче ки ва но је 
да ће ре зул та ти урав но те же ња би ти, из ме ђу оста лог, сма ње ње си-
ро ма штва и по ве ћа ње дру штве не укљу че ност у Ср би ји. 

41) НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије, стр. 55-56.

42) Аутор ке су се због оби ма ра да опре де ли ле за ова кав при ступ и кра так осврт на сле де ће 
стра те ги је: Стратегија регионалног развојаРепубликеСрбије за период од 2007. до
2012.године,НационалнастратегијапривредногразвојаРепубликеСрбијеод2006.до
2012.године, СтратегијадугорочногекономскогразвојајугаСрбијеопштинеПреше
во,БујановациМедвеђа.

43) НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије, стр. 55-56.

44) НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије, стр. 3.
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До ми нант ни стра те шки ин те ре си укљу чу ју и за штит не ме-
ха ни зме за ста нов ни штво ко је би тре ба ло об у хва ти ти про гра ми ма 
дру штве не по мо ћи и по др шке, што исто вре ме но про мо ви ше ин-
стру мен те за жи вља ва ња прин ци па јед на ких мо гућ но сти, по сти-
за ње дру штве не укљу че но сти и сма ње ња си ро ма штва, ко ји је су 
око сни ца одр жи вог раз во ја45) Стра те ги ја, та ко ђе, као при о ри тет ни 
за да так де фи ни ше и равномеранрегионалниразвој, сма ње ње ре ги-
о нал них не рав но мер но сти и си ро ма штва и по ди за ње ре ги о нал не 
кон ку рент но сти; под сти ца ње рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја и 
ло кал них раз вој них ини ци ја ти ва, та ко што ће се отво ри ти раз ли чи-
те мо гућ но сти са рад ње при ват ног и јав ног сек то ра уз са гле да ва ње 
род не ди мен зи је и пер спек ти ве раз во ја; аде кват но ко ри шће ње про-
сто ра, као ва жног ре сур са за ре ги о нал ни раз вој. Урав но те же ни ре-
ги о нал ни раз вој, ка ко сто ји у НСОР, сма њу је ути цај „про клет ства 
те ри то ри јал ног по ре кла”,46) чи ме је на гла ше на ва жност ак тив но сти 
усме ре них на сма њи ва ње по сто је ћих ре ги о нал них раз ли ка у си ро-
ма штву и со ци јал ној ис кљу че но сти. 

Стра те ги ја се ба ви дру штве но-еко ном ским усло ви ма и пер-
спек ти ва ма ко је отва ра одр жи ви раз вој, на во де се ци ље ви, ме ре и 
при о ри те ти ко ји се од но се на раз ли чи те обла сти дру штве ног раз-
во ја, из ме ђу оста лог сиромаштвоисоцијалнуукљученост, по ли-
ти ку јед на ких мо гућ но сти, род ну рав но прав ност, јав но здра вље, 
ста но ва ње и стам бе ну по ли ти ку, ре ги о нал не и ло кал не аспек те 
одр жи вог раз во ја. Си ро ма штво се по сма тра у ве зи са ста њем на 
тр жи шту ра да и еко ном ском де лат но шћу, сте пе ном обра зо ва ња и 
ква ли фи ка ци ја, го ди на ма жи во та, по лом, бро јем чла но ва по ро ди це 
(до ма ћин ства), ти пом на се ља и ре ги о нал ним по ло жа јем, као и при-
пад но шћу од ре ђе ним дру штве ним гру па ма ко је су ви ше из ло же не 
си ро ма штву. Осим до хо дов них аспе ка та, си ро ма штво и со ци јал-
на ис кљу че ност об у хва та ју и не до хо дов не аспек те ко ји се од но се 
на не мо гућ ност или сма њен при ступ здрав стве ним, обра зов ним, 
ста но дав ним, со ци јал ним и дру гим јав ним услу га ма и сек то ри ма 
дру штва.47) Да ти су ин сти ту ци о нал ни оквир и ме ха ни зми за ње-
ну при ме ну, с по себ ним освр том на осни ва ње но вих ин сти ту ци ја 
и ја ча ње по сто је ћих за ње но спро во ђе ње. Сто га је да та пре ци зна 
ме то до ло ги ја пра ће ња им пле мен та ци је Стра те ги је са ја сно де фи-
ни са ним ин ди ка то ри ма одр жи вог раз во ја по по је ди ним обла сти ма 
и на ве де ним ин сти ту ци ја ма ко је су над ле жне за пра ће ње тих ин-

45) Исто, стр. 14.

46) Исто, стр. 29.

47) Исто, стр. 55-58.
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ди ка то ра. Уса гла ше не су ди мен зи је одр жи вог раз во ја са кључ ним 
ин ди ка то ри ма, де фи ни ци јом ин ди ка то ра и је ди ни ца ма ме ре. 

Ком па ти бил ност ове Стра те ги је са ССС је ви дљи ва, с об зи-
ром на то да ди мен зи је и ин ди ка то ри одр жи вог раз во ја укљу чу ју 
ди мен зи је и ин ди ка то ре си ро ма штва и дру штве не укљу че но сти. 
На ци о нал ни ак ци о ни план одр жи вог раз во ја до след но пред ста вља 
стра те шке ци ље ве пре ко ак тив но сти и ме ха ни за ма њи хо ве им пле-
мен та ци је. Си ро ма штво се, као зна чај на те ма одр жи вог раз во ја, 
пра ти пре ко сле де ћих обла сти: не до ста так при хо да, не јед на кост, 
по моћ си ро ма шни ма, жи вот ни усло ви, као и кључ них ин ди ка то ра: 
про це нат ста нов ни штва ко ји се на ла зи ис под на ци о нал не ли ни је 
си ро ма штва, про сеч на за ра да, GINI ко е фи ци јент, ин декс људ ског 
раз во ја, ин декс не јед на ко сти у ху ма ном раз во ју и ста нов ни штво 
об у хва ће но про гра ми ма др жав не по мо ћи и по др шке.

СтратегијарегионалногразвојаРепубликеСрбијезапериод
од2007.до2012. год.48) по ла зе ћи од чи ње ни це да су ре ги о нал не 
не рав но мер но сти сте пе на раз ви је но сти у Ср би ји нај ви ше у Евро пи 
и да су но ва оси ро ма ше на под руч ја ис точ на Ср би ја, као и де ло ви 
цен трал не Ср би је,49) де фи ни ше основ не раз вој не при о ри те те ре-
ги о нал ног раз во ја и на чи не њи хо вог оства ри ва ња. Кључ ни фо кус 
ове Стра те ги је је „равномернирегионалниразвој“, про цес ства ра-
ња јед на ких мо гућ но сти за све љу де. 

Си ро ма штво се пред ста вља као зна чај на ди мен зи ја у кон тек-
сту рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја, ње но сма њи ва ње као стра-
те шки раз вој ни циљ са уоп ште ни јим ин ди ка то ри ма, као што су: 
ни во раз ви је но сти, сте пен угро же но сти, раз вој не мо гућ но сти. Ка-
да се пра те раз ме ре си ро ма штва де фи ни шу се фак то ри ко ји ути чу 
на жи вот ни стан дард, а ти ме и си ро ма штво. Реч је о де мо граф ским 
ка рак те ри сти ка ма до ма ћин ства, обра зо ва њу, не за по сле но сти, ти пу 
на се ља и ре ги о нал ној по зи ци ји.50) За пре ва зи ла же ње не рав но мер-
ног ре ги о нал ног раз во ја из обла сти за по шља ва ња по себ но се ис ти-
че по ве ћа ње сто пе за по сле но сти угро же них и мар ги нал них гру па 
пу тем ре а ли за ци је по себ них про гра ма ко ји су им на ме ње ни. Та ко-
ђе, је дан од ци ље ва је сте ре фор ма си сте ма со ци јал не за шти те, ко-
ја би тре ба ло да до при не се уна пре ђе њу за шти те нај си ро ма шни јих 
гра ђа на, пу тем аде кват ног од ре ђи ва ња и обез бе ђи ва ња ег зи стен-
ци јал ног ми ни му ма и уна пре ђе ња ква ли те та жи во та оних ко ји ма 

48) СтратегијарегионалногразвојаРепубликеСрбијезапериодод2007.до2012.год, Вла-
да Ре пу бли ке Ср би је, 2005 (http://www.reg pol.rs/sw4i/dow nlo ad/f les/ar tic le/stra te gi ja_re-
gi o nal nog_raz vo ja.pdf?id=7).

49) Исто, стр. 157.

50) Исто, стр. 62.



ЈасминаС.Петровић,ДраганаС.Стјепановић,ВеснаД.Милтојевић ...

167

је без об зи ра на раз ло ге по треб на по моћ у за до во ља ва њу основ них 
жи вот них по тре ба.51) Стра те ги ја пред ста вља за о кру же ни до ку мент 
ко ји ува жа ва све ре ги о нал не спе ци фич но сти и раз вој не по тен ци ја-
ле, уз по што ва ње европ ских стан дар да у на ве де ној обла сти. 

Национална стратегија привредног развоја Републике Ср
бијеод2006.до2012.годинепред ста ва ља раз вој ни до ку мент ко ји 
на це ло вит на чин де фи ни ше основ не раз вој не при о ри те те на пу-
ту ка мо дер ном дру штву и раз ви је ној еко но ми ји. Је дан од при о-
ри тет них стра те шких пра ва ца је сте до сти за ње одр жи вог раз во ја.52) 
Кон ста ту је се ни ска раз вој на по зи ци ја Ре пу бли ке Ср би је и де фи ни-
ше основ ни стра те шки циљ: повећањестандардасвихграђанаи
динамичаниодрживпривредниразвој. Опе ра ци о на ли за ци ја овог 
ци ља под ра зу ме ва: ви со ку сто пу ра ста БДП, сма ње ње не за по сле-
но сти и по ве ћа ње ме ђу на род не кон ку рент но сти.53) 

Ова Стра те ги ја си ро ма штво по сма тра у кон тек сту тран зи ци-
о них про ме на, али и у не до стат ку опе ра тив них зна ња ко ја су нео-
п ход на за пре во ђе ње ССС на ни во кон крет них ме ра и ак тив но сти. 
Ис ти че се да је не за по сле ност основ ни „генераторсиромаштва“. 
У ак ци о ном пла ну Стра те ги је, ди мен зи је сиромаштваисоцијалне
искључености су ин ди рект но укљу че не у оства ри ва ње стра те шких 
ци ље ва, пре ко ак тив но сти и ин ди ка то ра ко ји су де фи ни са ни као 
при о ри тет ни. Та ко, стра те шки циљ „За по шља ва ње и упра вља ње 
људ ским ре сур си ма“ под ра зу ме ва им пле мен та ци ју по ли ти ке за по-
шља ва ња у ци љу по сти за ња пу не за по сле но сти, ја ча ње со ци јал не 
и те ри то ри јал не ко хе зи је, де ло ва ње на не за по сле ност мла дих, по-
бољ ша ње по ло жа ја угро же них гру па, и дру го. 

СтратегијадугорочногекономскогразвојајугаСрбијеоп
штинеПрешево,БујановациМедвеђа54) (2006), као и прет ход на, 
пред ста ва ља раз вој ни до ку мент, и ба ви се пре вас ход но мо гућ но-
сти ма при вред ног раз во ја три оп шти не ко је при па да ју нај не ра зви-
је ни јим и нај си ро ма шни јим окру зи ма ју го и сточ не Ср би је.55) Стра-

51) Исто, стр. 101, 102 и 137.

52) НационалнастратегијапривредногразвојаРепубликеСрбијеод2006.до2012.године, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, стр. 23. (http://www.in klu zi ja.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2010/03/
SKUP STI NA-NSPRS.pdf).

53) Исто, стр. 41.

54) СтратегијадугорочногекономскогразвојајугаСрбијеопштинеПрешево,Бујановац
иМедвеђа, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, „Сл. гла сник РС“, Бе о град, 21/2007.

55)  „Ин декс си ро ма штва кре тао се од 3% у град ском под руч ју Бе о гра да до 18,7% у ру рал-
ном под руч ју ју го и сточ не Ср би је у 2007. го ди ни“. (Студијаоживотномстандарду,
Србија20022007, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 17). Ви ди 
и: Едвард Ја ко пин и Со ња Тон тић (ур.), АнализахуманогразвојаСрбије, Ре пу блич ки за-
вод за раз вој, Бе о град, 2007; СтратегијарегионалногразвојаРепубликеСрбијезапери
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те ги ја,осим де таљ ног са гле да ва ња ни воа еко ном ске раз ви је но сти 
и иден ти фи ка ци је основ них при вред них по тен ци ја ла у ци љу по-
бољ ша ња жи вот ног стан дар да гра ђа на, као пред у сло ва за оства ри-
ва ње ста бил но сти на ју гу Ср би је, са др жи и Ак ци о ни план за оства-
ри ва ње три основ на ци ља „1.) ства ра ње под сти цај ног при вред ног 
ам би јен та, као пред у слов за при вла че ње до ма ћих и стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја [...]; 2.) ја ча ње ка па ци те та ло кал них са мо у-
пра ва за пру жа ње услу га по сто је ћим пред у зе ћи ма и пред у зе ћи ма 
ко ја за по чи њу по сло ва ње у овим оп шти на ма [...]; 3.) ва ло ри за ци ја 
упо тре бе ло кал них ре сур са, с об зи ром да се у овим оп шти на ма на-
ла зе зна чај ни при род ни по тен ци ја ли [...]“.56)

Са ма Стра те ги ја се екс пли цит но не ба ви фе но ме ном си ро ма-
штва на овом под руч ју, али као ду го роч ни циљ де фи ни ше „уна пре-
ђе ње ква ли те та жи во та ста нов ни штва“57) ко ји је у ди рект ној ве зи, 
из ме ђу оста лог, са сма ње њем си ро ма штва. У SWOT ана ли за ма се 
као сла бо сти на во де ни ска про дук тив ност, ло ша ква ли фи ка ци о на 
струк ту ра ста нов ни штва, ни зак сте пен за по сле но сти укуп ног и 
рад но спо соб ног ста нов ни штва, ви со ка сто па не за по сле но сти, по-
себ но жен ског де ла по пу ла ци је, угро жа ва ње здра вља ста нов ни ка, 
не до вољ но из гра ђе на при вред на и со ци јал на ин фра струк ту ра. На-
ве де не сла бо сти су ди рект но по ве за не и са си ро ма штвом, ко је се 
на овим про сто ри ма по ве зу је са „тран зи ци о ним за о ста ја њем, ми-
гра ци о ним про це си ма и по ли тич ким на сле ђем“.58) Ба вље ње раз во-
јем људ ског по тен ци ја ла и со ци јал ним про бле ми ма, ин ди рект но је 
усме ре но и на про блем си ро ма штва. Кроз Стра те ги ју се са гле да ва 
и по ве за ност обра зов не струк ту ре не за по сле них и по себ но угро-
же них дру штве них гру па и си ро ма штва, те се по бољ ша ње обра-
зов не струк ту ре ста нов ни штва и по ха ђа ње по себ но осми шље них 
про гра ма за ли ца ко је тра же по сао, на во ди као ме ра за ње го во сма-
ње ње. 59) 

Ци ље ви и ак тив но сти ове Стра те ги је ко ре ли ра ју са оста лим 
на ци о нал ним стра те шким до ку мен ти ма чи ји је циљ оства ри ва ње 
дру штве ног раз во ја, али због спе ци фич но сти овог под руч ја по ма ка 
на бо ље ско ро да не ма. 

одод2007.до2012.године. „Ин декс си ро ма штва кре тао се од 3% у град ском под руч ју 
Бе о гра да до 18,7% у ру рал ном под руч ју ју го и сточ не Ср би је у 2007. го ди ни“. (Студијао
животномстандарду,Србија20022007, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Бе о-
град, 2008, стр. 17).

56)  СтратегијадугорочногекономскогразвојајугаСрбијеопштинеПрешево,Бујановац
иМедвеђа, стр. 3-4.

57)  Исто, стр. 102.

58)  Исто, стр. 112.

59)  Исто, стр. 183.
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На на ци о нал ном ни воу усво је но је још не ко ли ко стра те шких 
до ку ме на та (нпр. Национална стратегија за решавање питања
избеглицаиинтернорасељенихлицазапериодод2011.до2014.
године, Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици
Србији,Националнастратегијазапобољшањеположајаженаи
унапређивањероднеравноправности,Националнастратегијаза
младе,Стратегијаразвојасоцијалнезаштите,Националнастра
тегијазапошљавања) у ко ји ма се раз ма тра ју по је ди не ди мен зи је 
си ро ма штва и дру штве не ис кљу че но сти, где се кроз ана ли зу ста-
ња од ре ђе них обла сти, стра те шка опре де ље ња, ци ље ве и про јек те 
са гле да ва ју по је ди не ди мен зи је и пред ла жу ме ре и ак тив но сти за 
ње но убла жа ва ње. 

***

Со ци јал но-исто риј ски кон текст у под руч ју ју го и сточ не 
Евро пе, и по себ но ње них де ло ва ко ји су, уз не во ље ко је је со бом 
до не ла еко ном ска тран сфор ма ци ја у пе ри о ду тран зи ци је, има ли 
не сре ћу да до жи ве и по сле ди це дра ма тич них те ри то ри јал них раз-
гра ни че ња уз огром не људ ске и фи нан сиј ске гу бит ке, ка кав је слу-
чај и са Ср би јом, но си до дат но оп те ре ће ње и ри зик од си ро ма штва 
и со ци јал не ис кљу че но сти. Тре ба има ти у ви ду да је за хва љу ју ћи 
по ме ну тим про це си ма до шло не са мо до на ве де них гу би та ка, де ва-
ста ци је еко но ми је и по ве ћа ња не за по сле но сти, већ и до енорм ног 
уве ћа ња бро ја осо ба ко је су по не ле ста тус из бе глих и ра се ље них 
ли ца, па и оних ко ји су као по сле ди цу ра то ва ња сте кли и трај но 
здрав стве но оште ће ње и по сле дич но ин ва ли ди тет. Про бле ми Ср-
би је се не ис цр пљу ју у на ве де ном, јер не рав но мер ни ре ги о нал ни 
раз вој пред ста вља до дат ни про блем (зе мља са нај ве ћим ре ги о нал-
ним раз ли ка ма у Евро пи). За то на по ри Ср би је да кроз стра те шко 
пла ни ра ње и још ви ше ње го вом кон кре ти за ци јом у ме ра ма еко ном-
ске и со ци јал не по ли ти ке, у по ку ша ју син хро ни за ци је с европ ским 
раз вој ним прин ци пи ма и стан дар ди ма, учи ни на сма ње њу си ро ма-
штва и дру штве не ис кљу че но сти, је су од при о ри тет ног зна ча ја за 
њен бу ду ћи дру штве ни раз вој. 

Ана ли за на ци о нал них стра те ги ја фо ку си ра на је на фе но ме не 
си ро ма штва и дру штве не укљу че но сти, кроз при зму ком па ти бил-
но сти ко ри шће них ди мен зи ја и ин ди ка то ра, као и њи хо ве уса гла-
ше но сти са европ ском аген дом. Пре до че не ана ли зе на ци о нал них 
стра те шких до ку ме на та по ка зу ју да су сма ње ње си ро ма штва и под-
сти ца ње дру штве не укљу че но сти при о ри тет ни стра те шки ци ље ви. 
У за ви сно сти од основ ног стра те шког дис кур са (о че му го во ри и 
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сам на слов стра те ги ја) ови фе но ме ни се де фи ни шу као глав не ди-
мен зи је, или су на гла ше ни пре ко пред ви ђе них ак тив но сти и по ка-
за те ља. Не сум њи во је: на ци о нал на по ли ти ка пре по зна је ове дру-
штве не про бле ме као при о ри тет не! Све по ме ну те стра те ги је су, у 
ма њој или ве ћој ме ри, ин те гри са ле Ми ле ни јум ске ци ље ве раз во ја 
Ује ди ње них на ци ја, ко ји се ко ри сти те као ин ди ка то ри со ци јал не 
ста ти сти ке и ста ти сти ке си ро ма штва, као ди мен зи је пра ће ња раз-
во ја - што је сте услов ефект ни је им пле мен та ци је стра те шких ци-
ље ва и оства ре ња ви зи је одр жи вог раз во ја. Ср би ја је учи ни ла пр ви 
ко рак ства ра ју ћи стра те шки оквир, ко ји је це ло вит, уса гла шен и у 
до број ме ри ком па ти би лан са европ ским стан дар ди ма.
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PoVertyintheoreticalDiScourSe
anDStrategicDocuMentSof

therePublicofSerbia

resume
The pro blem of po verty can be ob ser ved in the con text of the ca-

u ses that are con du ci ve to its ori gin, ex tent and forms of ma ni fe sta tion 
in so me seg ments of so cial struc tu re, and f nally thro ugh the prism of 
the con se qu en ces ca u sed by it. On the ho ri zon of de ve lop men tal pro-
ces ses of mo dern so ci ety, the con cept of po verty is be co ming a part 
of pu blic po li ti cal and so cial di sco ur se. The chan ge is gi ven a spe cial 
im pe tus by EU ac ti ons to wards ac hi e ving the op ti mum in so cial de ve-
lop ment, whe re the im por tan ce of the so cial po licy is equ a ted with the 
eco no mic po licy. By de ve lo ping a stra te gic plan for po verty re duc tion, 
in or der to cre a te con di ti ons for the con struc tion of mec ha nisms for 
the re duc tion of re gi o nal dis pa ri ti es, the Re pu blic of Ser bia is trying to 
synchro ni ze stra te gic do cu ments with the Euro pean stan dards in this 
area. In the frst part of the pa per, an over vi ew of de ve lop ment and 
chan ges in the con cept of po verty in the the o re ti cal do main and its con-
cre ti za tion in the f eld of re se arch is outli ned. The se cond part analyzes 
the stra te gic do cu ments of the Re pu blic of Ser bia aimed at re du cing 
po verty and in cre a sing so cial in clu sion, and spe cial at ten tion is gi ven 
to the har mo ni za tion of key aspects/di men si ons of this so cial pro blem 
as an in di ca tor of in te gra tion in to the na ti o nal po licy, but al so the ac hi-
e ved ac cu racy in mo ni to ring the im ple men ta tion of the se stra te gi es in 
the fun ction of eco no mic and so cial pro gress.
Keywords: po verty, so cial in clu sion, stra te gic do cu ments of the Re pu blic of 

Ser bia, stra te gic go als, the im ple men ta tion of na ti o nal stra te gi es.

* Овај рад је примљен 05. априла 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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Сажетак
Про цес европ ских ин те гра ци ја пред Ср би ју по ста вља 

озбиљ не зах те ве ве за не за ре фор ме у прак тич но свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Ре фор ме ко је тре ба из вр ши ти у обла сти на ци-
о нал не без бед но сти пред ста вља ју озбиљ ну ди ле му за ши ру, али и 
струч ну и по ли тич ку јав ност. У овом ра ду се ука зу је да се Европ-
ска уни ја опре де ли ла за кон цепт ко о пе ра тив не без бед нсо ти, по што 
ни јед на од чла ни ца ни је спрем на да свој на ци о нал ни су ве ре ни тет 
у овој осе тљи вој обла сти пре не се на не ку ме ђу на род ну ор га ни за-
ци ју. Зах те ви ко ји се перд Ср би ју по ста вља ју у про це су европ ских 
ин те гра ци ја од но се се на спо соб но сти да се уче ству је у за јед нич-
ким опе ра ци ја ма Европ ске уни је. Спо соб ност се од но си на два 
аспек та: по сто ја ње аде кват ног прав ног окви ра за уче шће сна га од-
бра не и дру гих сна га у за јед нич ким опе ра ци ја ма Европ ске уни је и 
ин тер о пе ра бил не ка па ци те те Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра-
не. Ак тив но уче шће Ср би је у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма, од 
ко јих је јед на опе ра ци ја Европ ске уни је, не двосмсле но по ка зу је да 
је Ср би ја спо соб на да пе ру зме сво је оба ве зе пре ма за јед нич кој без-
бед нсо ти Европ ске уни је ка да по ста не пу но прав на чла ни ца.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја; За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли-

ти ка; Европ ске ин те гра ци је; Си стем на ци о нал не без бед-
но сти Ре пу бли ке Ср би је.

* При пре мље но у окви ру про јек та ОдрживостидентитетаСрбаинационалнихмањи
наупограничнимопштинамаисточнеијугоисточнеСрбије (179013), ко ји се из во ди на 
Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја РС.
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БЕЗБЕДНОСТЕВРОПСКЕУНИЈЕ

За вр ше так хлад ног ра та и не ста нак Со вјет ског Са ве за са 
свет ске ге о по ли тич ке по зор ни це за европ ски кон ти нет је ство рио 
но ву ре ал ност. Евро па је то ком хлад ног ра та би ла по де ље на из ме ђу 
два ан та го ни стич ка бло ка чи је су глав не ли ни је по де ле ишле пре ко 
цен трал не, а де лом и пре ко ју го и сточ не Евро пе. Евро па је би ла ду-
бо ко по де ље на у иде о ло шком, по ли тич ком, еко ном ском, вој ном и 
без бед но сном по гле ду. За пад на Евро па, ко ја је из хлад ног ра та иза-
шла као по бед ни ца, би ла је еко ном ски и по ли тич ки ор га ни зо ва на у 
Европ ску за јед ни цу, док се у вој ном и без бед но сном по гле ду осла-
ња ла на НА ТО као евро а тлант ски са вез ко ји се те ме љио на вој ној 
мо ћи САД. „За вр ше так хлад ног ра та је са со бом но сио две зна чај не 
по сле ди це по из град њу Евро пе, крах ко му ни стич ког си сте ма  у зе-
мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе, а са мим тим и про ме не ге о по-
ли тич ког европ ског про сто ра, по ја ве но вих не ста бил но сти ко ји су 
зах те ва ли од го вор ни ју уло гу Евро пе на по ли тич ком и стра те шком 
пла ну, и ује ди ње ње Не мач ке, ко је је зах те ва ло ре де фи ни са ње ње не 
уло ге у европ ском ин те гра ци о ном про це су.“1)

Дру ги ва жан фак тор ко ји де тер ми ни ше европ ску без бед ност 
је оп ста нак НА ТО и на кон не стан ка Вар шав ског уго во ра. Ме ђу 
број ним европ ским ин те лек ту ал ци ма оче ки ва ло се да ће се НА-
ТО „са мо у ки ну ти“ јер је не стан ком ВУ и пре стан ком хлад ног ра та 
пре стао раз лог за ње го во по сто ја ње. Уме сто „са мо у ки да ња“ НА ТО 
је по чео са ре де фи ни са њем сво је уло ге и тра же њем ме ста у но вим 
ге о по ли тич ким окол но сти ма. Да нас НА ТО пре да ста вља чврст вој-
но по ли тич ки са вез ко ме при па да огром на ве ћи на чла ни ца Европ-
ске уни је и чи је по сто ја ње ни јед на од њих не до во ди у пи та ње. 
Од нос Европ ске уни је и НА ТО пред ста вља кључ ну де тер ми нан ту, 
али и ди ле му у да љем раз во ју европ ске без бед но сти.

Европ ске за јед ни це су то ком хлад ног ра та билe пре све га низ 
еко ном ских спо ра зу ма и у прак си је то би ла ис кљу чи во еко ном ска 
асо ци ја ци ја2). Са дру ге стра не са да шње чла ни це Европ ске уни је 
из ис точ не Евро пе, ко је су при па да ле „ко му ни стич ком бло ку“ (Че-

1) Де ја на Ву к че вић: Без бед ност и Европ ска уни ја, ИПС, Бе о град, 2008. го ди не, стр. 55.

2) ЕЕЗ (Европ ска еко ном ска за јед ни ца), на ста ла је од лу ком шест др жа ва осни ва ча За-
јед ни це за угаљ и че лик 25. мар та 1957. го ди не у Ри му. Већ овај уго вор је пред ви ђао 
стрикт ну за шти ту на ци о нал ног су ве ре ни те та свих зе ма ља чла ни ца и за ди ра ње у су ве-
ре ни тет са мо ко ли ко је нео п ход но ра ди осва ре ња за јед нич ких ци ље ва. На ини ци ја ти ву 
В. Бри та ни је, ко ја је оста ла из ван ЕЕЗ, фор ми ра на је Европ ска зо на сло бод не тр го ви не 
(ЕФ ТА). ма ја 1960. го ди не. По ред про ши ре ња на но ве др жа ве чла ни це, ЕЕЗ је са ЕФ-
ТА пот пи са ла Спо ра зум о ствар њу Европ ског еко ном ског про сто ра у Пор ту ма ја 1992. 
го ди не. Из овог спо ра зу ма је ис кљу че но све што је би ло од ви тал ног ин те ре са за ЕЕЗ. 
Иде ја о про ши ре њу Европ ског еко ном ског про сто ра на цео кон ти нент кон кре ти зо ва на 
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шка, Сло вач ка, Бу гар ска, Ру му ни ја, Пољ ска, Есто ни ја, Ле то ни ја 
и Ли тва ни ја) еко ном ски су би ле по ве за не у СЕВ3) а без бед но сно 
у Вар шав ски уго вор. По ред но вих чла ни ца из „со вјет ског бло ка“, 
Европ ској уни ји се при кљу чи ла и Сло ве ни ја, а за не ко ли ко ме се ци 
оче ку је се при кљу че ње и Хр ват ске, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли-
ке ко је су у вре ме хлад ног ра та би ле не свр ста не, без бед но сно ни су 
при па да ле ни јед ном бло ку, а еко ном ски су са ра ђи ва ле са сви ма.  

Ша ро ли кост чла ни ца Европ ске уни је, раз ли чи ти на ци о нал-
ни ин те ре си ко ји ма се сва ка др жа ва ру ко во ди у европ ским ин те-
гра ци ја ма чи не Европ ску уни ју ве о ма сло же ном у по ли тич ком, 
еко ном ском, ор га ни за ци о ном, а пре све га у без бед но сном сми слу. 
Ва жно је на гла си ти да су све бив ше ре ал со ци ја ли стич ке др жа ве, 
ко је су по ста ле чла ни це Европ ске уни је прет ход но по ста ле чла ни-
це НА ТО. Евро а тлант ски ин те гра ци је су би ле је дин ствен про цес 
за све бив ше со ци ја ли стич ке др жа ве, где се члан ство у НА ТО сма-
тра ло као не фор мал ни услов, од но но ја сан по ка за тељ да је др жа ва 
при хва ти ла вред но сти на ко ји ма се те ме љи члан ство у Европ ској 
уни ји. Раз гра ни че ње над ле жно сти из ме ђу НА ТО и Европ ске уни-
је, по пи та њу без бед но сти Евро пе, је кључ но пи та ње за јед нич ке 
европ ске без бед но сти. Са дру ге стра не, др жа ве чла ни це љу бо мор-
но чу ва ју свој на ци о нал ни су ве ре ни тет ка да је без бед ност у пи-
та њу и не при ста ју на пре нос на ци о нал них над ле жно сти на би ло 
ко ју ме ђу на род ну ор га ни за ци ју. Због то га Уго во ри из Ма стрих та, 
Ам стер да ма и Ни це го во ре о „за јед нич кој“ а не „је дин стве ној“ без-
бед но сној по ли ти ци, из че га мо же мо за кљу чи ти да је реч о ко о пе-
ра тив ном а не си стем ском при сту пу без бед но сти Европ ске уни је.

Ства ра ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке у окви-
ру Европ ске уни је не под ра зу ме ва пре нос над ле жно сти у обла сти 
без бед но сти са на ци о нал них вла да на ин сти ту ци је Европ ске уни је, 
већ при бли жа ва ње ста во ва ме ђу чла ни ца ма и тра же ње оног што 
је за јед нич ко у на ци о нал ним по ли ти ка ма без бед но сти и од бра не. 
Уго вор из Ма стрих та у чла ну 11 ка же „Уни ја и ње не др жа ве чла-
ни це де фи ни шу и спро во де за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по-
ли ти ку“, чи ме се на сто ји афир ми са ти иден ти тет Европ ске уни је на 

је за кључ ком Европ ског са ве та у Ко пен ха ге ну 22. ју на 1993. го ди не, ка да је утвр ђен 
но ви тип од но са. 

3) Са вет за уза јам ну еко ном ску по моћ је би ла еко ном ска ор га ни за ци ја, чи ји су чла но ви 
би ле зе мље Ис точ ног бло ка и не ке со ци ја ли стич ке др жа ве у остат ку све та. Осну так 
и де ло ва ње СЕВ-а био је од го вор на осни ва ње Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и 
раз вој у За пад ној Евро пи. СЕВ ни је био зва нич но рас пу штен, не го је ње го ва по след ња 
сед ни ца одр жа на 28. ју на 1991. го ди не у Бу дим пе шти
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ме ђу на род ној сце ни и фор ми ра ње Европ ске уни је као зна чај ног 
ме ђу на род ног фак то ра.4)  

Уго вор из Ам стер да ма иде ко рак да ље, он де фи ни ше у чла ну 
11. да „Уни ја утвр ђу је и спро во ди за јед нич ку спољ ну и без бед но-
сну по ли ти ку ко ја об у хва та све обла сти спољ не по ли ти ке и без-
бед но сти“. За разлку од Уго во ра из Ма стрих та, де фи ни ше се да 
је спољ на и без бед но сна по ли ти ка де ло Уни је а не Уни је и ње них 
чла ни ца. На тај на чин Уни ји се да је мо гућ ност да де фи ни ше вла-
сти ту спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, ко ја мо же би ти раз ли чи та 
од спољ не и без бед но сне по ли ти ке др жа ва чла ни ца. Ауто но ми ја 
Европ ске уни је у од но су на др жа ве чла ни це до дат но се на гла ша ва 
у Уго во ру из Ни це где се на гла ша ва да ме ђу на род ни уго во ри са јед-
ном или ви ше др жа ва ве зу ју ин сти ту ци је Европ ске уни је, чи ме се 
до дат но ра ди на ја ча њу прав ног су бјек ти ви те та Уни је.

На пре ла ску из ме ђу два ве ка ин тен зив но се ра ди ло на де-
фи ни са њу бу ду ћег раз во ја Европ ске уни је у прав цу ја ча ња ње ног 
прав ног су бјек ти ви те та. Европ ски са вет је у Ни ци (7.-11. де цем бра) 
је по звао на оп шир ну ди ску си ју о бу ду ћем раз во ју ЕУ. У ди ску си ју 
су би ле укљу че не, по ред Европ ске ко ми си је и Европ ског пар ла-
мен та, пред став ни ци на ци о нал них пар ла ме на та др жа ва чла ни ца и 
екс пер ти из обла сти по ли ти ке и еко но ми је као и пред став ни ци ака-
дем ских за јед ни ца. У ову де ба ту би ли су укљу че ни и пред став ни-
ци др жа ва кан ди да та за члан ство у Европ ској уни ји. Циљ де ба те је 
био да се спро ве ду што ефи ка сни је при пре ме за Кон вен ци ју ра ди 
што бр жег до ла ска до Уста ва Евро пе. 

До но ше ње Уста ва Евро пе има ло је за циљ да се Европ ска 
уни ја кон сти ту и ше као ме ђу на род но прав ни су бјект са ка па ци те-
том за да поп ти су је ме ђу на род не уго во ре и по ста не чла ни ца ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја. Струк ту ра „три сту ба“ је тре ба ла да бу де 
укло ње на кроз об је ди ња ва ње свих де лат но сти Европ ске уни је у 
окви ру јед ног кон сти ту ци о нал ног тек ста. Текст Уста ва је за вр шен 
18. ју на 2004. го ди не, а пот пи сан од стра не ше фо ва др жа ва или 
вла да 29. ок то бра 2004. го ди не. Ме ђу тим Устав ни ка да ни је за жи-
вео, по што је од би јен на ре фе рен ду ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди-
ји.

На кон не у спе лих ре фе рен ду ма, ко ји су по ка за ли од су ство 
во ље гра ђа на Фран цу ске и Хо лан ди је да свој на ци о нал ни су ве ре-
ни тет пре не су на Европ ску уни ју, Европ ски са вет је са звао кон фе-
рен ци ју вла да др жа ва чла ни ца ко ја је са чи ни ла но ву Уго вор о Уста-
ву за Евро пу, око ко га су се сло жи ли ше фо ви др жа ва или вла да. 
Уго вор је пот пи сан 13. де цем бра 2007. го ди не у Ли са бо ну.

4) Ми лу тин Ја ње вић, Устав Евро пе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005. го ди не, стр 35.
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ЗАЈЕДНИЧКАСПОЉНАИБЕЗБЕДНОСНА
ПОЛИТИКАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Ства ра ње за јед ни че спољ не и без бед но сне по ли ти ке, као и 
раз ви ја ње за јед нич ких од брам бе них ка па ци те та, по сто ји као иде ја 
од осам де се тих го ди на. До са да су на том пла ну по стиг ну ти зна-
чај ни, ма да огра ни че ни ре зул та ти. Као што је већ ре че но, не мо гућ-
ност да се до не се Устав Евро пе, ко ји би Европ ску уни ју кон сти-
ту и сао као је дин ствен ме ђу на род но прав ни и по ли тич ки ен ти тет, 
предствља нај ве ћу пре пре ку ствар њу је дин стве не од брам бе не и 
без бед но сне по ли ти ке и је дин стве ног си сте ма без бед но сти Европ-
ске уни је. По ред то га НА ТО је још увек, и по све му су де ћи још 
ду го ће би ти, је ди ни функ ци о на лан вој но по ли тич ки са вез Евро пе. 
Чи ње ни ца, ко ју смо већ по ме ну ли, да су све бив ше ре ал со ци ја ли-
сти че др жа ве пр во по ста ле чла ни це НА ТО, а тек на ко то га Европ-
ске уни је, да је члан ство у НА ТО код во де ћих европ ских др жа ва 
био сиг нал да одо бре при јем Бу гар ске, Ру му ни је, Че шке, Сло вач-
ке, Ма ђар ске, Пољ ске, Есто ни је, Ле то ни је, Ли тва ни је, Сло ве ни је и 
уско ро Хр ват ске у Европ ску уни ју, ја сно го во ри да се у без бед но-
сном сми слу во де ће европ ске др жа ве, ко је су ујед но и нај у ти цај ни-
је чла ни це Европ ске уни је, осла ња ју на НА ТО. 

Уго вор из Сен Ма лоа ко ји су 1998. го ди не пот пи са ли пред-
сед ник Фран цу ске Жак Ши рак и пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је То ни 
Блер пред ви ђао је ства ра ње за јед нич ких сна га од 60.000 вој ни ка, 
ко ји ће би ти спо соб ни да бр зо ре а гу ју на кри зе ши ром све та.5)

Све до Ма стрих та сма тра ло се да Евро па не тре ба да се ба-
ви од брам бе ним пи та њи ма, јер је НА ТО са вез пре ко ко га Евро па, 
ослон цем на САД оства ру је сво ју од бра ну. За да так За пад но е вроп-
ске уни је био је да у окви ру НА ТО де лу је на ја ча њу за јед нич кких 
ак тив но сти и спо соб но сти Евро пља на да бра не сво ју те ри то ри ју. 
Дру га чи ји став је има ла Фран цу ска ко ја је сма тра ла да европ ску 
од бра ну тре ба учи ни ти са мо стал ни јом у од но су на САД, ма да се 
ни они ни су за ла га ли за пот пу но оса мо ста љи ва ње од бра не Европ-
ске уни је. Зна чај НА ТО за европ ску без бед ност Фран цу ска је по-
твр ди ла по врат ком у вој ну ко манд ну струк ту ру НА ТО 2009. го ди-
не, из ко је је ис ту пи ла 1966. за вре ме Де Го ла.6) 

И по ред озбиљ них не сла га ња ко ја по сто је по во дом ства ра ња 
си сте ма без бед но сти Европ ске уни је, на пра вљен је од ре ђе ни про-
грес. Вла де др жа ва чла ни ца су 12. де цем бра 2003. го ди не при хва-

5) Ви ди ши ре: An tony For ster and Wil li am Wal la ce, Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy, Ox-
ford Uni ver sity Press, 2004. 

6)  Stan ley Hof fman, French Di lem mas and Stra te gi es, Har vard Uni ver sity Press, 1193., pp 127
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ти ле пред лог Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке и Фран цу ске да се у се-
кре та ри ја ту НА ТО отво ри кан це ла ри ја Европ ске уни је ко ја би би ла 
за ду же на за ко ор ди ни ра но упра вља ње од брам бе ним по сло ви ма са 
НА ТО. Циљ је био да се пред ло же не ко лек тив не ак ци је Европ ске 
уни је ко ор ди ни ра ју и по кло пе са ак тив но сти ма НА ТО. Овај до-
го вор по знат је под име ном „Бер лин плус“. По ред то га, Са вет за 
европ ску без бед ност је по стао део ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре 
Европ ске уни је. У окви ру овог Са ве та пр ви пут је одр жан са ста нак 
ми ни стра од бра не чла ни ца Европ ске уни је ко ји је рас пра вљао о 
про бле ми ма европ ске ко лек тив не од бра не, што је де сет го ди на ра-
ни је би ло не за ми сли во. Фор ми ра на је и Европ ска вој на ко ми си ја, 
ко ју чи не на чел ни ци ге не рал шта бо ва др жа ва чла ни ца. На ци о нал не 
оба ве штај не слу жбе су по че ле са ја чим об је ди ња ва њем на по ра у 
окви ру по себ не ко ми си је. Европ ска од брам бе на аген ци ја је осно-
ва на у ју лу 2004. го ди не и за ду же на је за об је ди ња ва ње по да та-
ка на ци о нал них пла но ва за тро шко ве од бра не. У де цем бру 2005. 
го ди не др жа ве чла ни це су се до го во ри ле да на пр ра ве ду го ро чан 
план о спо соб но сти ма. овај план тре ба да ус гла си из град њу од-
брам бе них ка па ци те та ко ји тре ба да омо гу ће ре сур се за из вр ша ва-
ње ци ље ва ко је Европ ска уни ја по ста ви пред се бе. У та кве ци ље ве 
спа да из вр ше ње тзв. Пе тер збур шких за да та ка, о ко ји ма је по стиг-
нут до го вор још 1992. го ди не и ко ји под ра зу ме ва ју спо соб но сти да 
се пред у зи ма ју ху ма ни тар ни за да ци, за да ци спа са ва ња, одр жа ва ња 
ми ра и за да ци ору жа них сна га у упра вља њу кри за ма.7) 

Основ на ди ле ма ко је смо на гла си ли на по чет ку овог ра да: Да 
ли Европ ска уни ја тре ба да раз ви ја вој не ка па ци те те ко ји ће би ти 
не за ви сни од НА ТО? ни је от кло ње на овим по те зи ма и оче ку ју нас 
оштре де ба те ме ђу са ве зни ци ма ра ди ре ша ва ња ових пи та ња. 

Ве ли ка Бри та ни ја, ко ја се на ла зи у мно го бли жим парт нер-
ским ве за ма са САД не го са европ ским са ве зни ци ма, се нај ја че за-
ла же про тив ства ра ња би ло ка квих аран жма на ко ји би би ли не за-
ви сни од НА ТО, од но сно ко ји би европ ске са ве зни ке одво ји ли од 
за јед нич ког де ло ва ња са САД.8) 

Не сла га ње из ме ђу САД и европ ских са ве зни ка, у пр вом ре-
ду Фран цу ске и Не мач ке, би ло је нај о чи глед ни је по во дом Ира ка. 
Стра те шка не сла га ња до ко јих је том при ли ком до шло отво ри ла су 
још јед ном пи та ње из град ње са мо стал них европ ских вој них ка па-
ци те та и ре де фи ни са ње од но са из ме ђу европ ских са ве зни ка и САД 

7) Пол Теј лор, Крај европ ске ин те гра ци је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. го ди не, стр. 
179.

8) Ro bert Ka gan, Pa ra di se and Po wer: Euro pe and Ame ri ca in the New World Or der, Atla tic, 
Lon don 2003.
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ка да је про из вод ња на о ру жа ња и вој не опре ме у пи та њу. Ме ђу тим, 
уну тар са мих чла ни ца Европ ске уни је по сто ји озбиљ на по де ла у 
од но су пре ма САД, и по де ла на „ста ру и но ву Евро пу“ о ко јој је 
го во рио До налд Рам сфелд. И по ред оштрих не сла га ња са САД, ме-
ђу европ ским са ве зни ци ма не по сто ји „стра те шки ан ти а ме ри ка ни-
зам“. На про тив, Фран цу ска, као јед на од две во де ће европ ске си ле, 
се ви ше при бли жи ла НА ТО и САД, и не по сто је ни ка кве ак тив-
но сти на осно ву ко јих би мо гли за кљу чи ти да се ства ра одво је ни 
европ ски си стем без бед но сти не за ви сан од НА ТО и САД. Др жа ве 
„но ве Евро пе“, под ко ји ма се под ра зу ме ва ју пре све га бив ше со ци-
ја ли стич ке др жа ве, су у не ко ли ко на вра та ја сно по ка за ле да, ка да 
је без бед ност у пи та њу ап со лут ну пред ност да ју НА ТО над Европ-
ском уни јом, а да би ла те рал ни по ли тич ки и еко ном ски од но си са 
САД за њих пред ста вља ју ап со лут ни при о ри тет. 

Има ју ћи у ви ду сва огра ни че ња ко ја по сто је у по гле ду мо-
гућ но сти раз во ја ауто ном ног си сте ма без бед но сти Европ ске уни-
је, мо же мо ре ћи да су на том по љу по стиг ну ти за вид ни ре зул та-
ти. За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка Европ ске уни је се 
кон ти ну и ра но уна пре ђу је.  Ли са бон ски уго вор по све тио је па жњу 
раз во ју ове обла ти, про ши ре ни су тзв „Пе терс бер шки за да ци“ на 
пре вен ци ју кон фли ка та, за јед ни че ке ме ре на раз о ру жа ва њу, раз ме-
ну вој них по да та ка, раз вој ка па ци те та за по моћ и по др шку не раз-
ви је ним зе мља ма у из град њи де мо крат ских ка па ци те та и ору жа-
них сна га на кон ору жа них кон фли ка та. 9) 

Европ ска уни ја је до са да пре у зе ла ве ли ки број ми ров них 
опе ра ци ја ши ром све та. До са да је окон ча но три на ест опе ра ци ја, 
од че га че ти ри вој не опе ра ци је, јед на ме шо ви та и се дам ци вил-
них опе ра ци ја.10) Ве ћи на опе ра ци ја у ко ји ма је уче ство ва ла, или 
још уче ству је су по ли циј ског ка рак те ра. О успе ху ко ји је Европ ска 
уни ја по сти гла у свом ан га жо ва њу по сто је раз ли чи та ми шље ња, 
али не ма сум ње да су по стиг ну ти ре зул та ти зна чај ни и да ути чу на 
ја ча ње кре ди би ли те та Уни је и ње не спо соб но сти да др жа ве чла ни-
це, али и оне ко је то ни су, мо би ли ше ра ди ре ша ва ња кон фли ка та 
ши ром све та. Европ ска уни ја по ка зу је спо соб ност у ре а ли за ци ји 
Пе тер бер шких ци ље ва и тре ба оче ки ва ти да ће се у бу дућ но сти 
ра ди ти на по ве ћа њу ка па ци те та др жа ва чла ни ца и за јед нич ких ка-
па ци те та за ефи ка сно и ефек тив но ре а ли зо ва ње ми ров них ци ље ва.

9) Ли са бон ски уго вор члан 28б. Пре у зе то од Ми лу тин Ја ње вић, ибид, стр 46.

10) Окон ча не вој не опе ра ци је ЕУ су: EUFOR Con go; AR TE MIS Con go; EUFOR Tchad; CON-
COR DIA, FYR Ma ce do nia, и ме шо ви та опе ра ци ја Su port to AMIS II Su dan/Dar fur. Европ-
ска уни ја је окон ча ла и сле де ће ци вил не опе ра ци је: EUPAT и EUPOL PRO XI MA, FYR 
Ma ce do nia; EUPM, Bo snia and Her ze go vi na; EUJUST THE MIS Ge or gia; EUS SR, Gu i nea 
Bis sau; EUPOL Kin sha sa; AMM, In do ne sia Из вор: http://www.con si li um.euro pa.eu/eeas/se-
cu rity-de fen ce/eu-ope ra ti ons/com ple ted-eu-ope ra ti ons
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Ра ди ре а ли за ци је ци ље ва За јед ни че спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке фор ми ра на је Европ ска аген ци ја за од бра ну, ко ја се на-
ла зи под кон тро лом Са ве та Европ ске уни је и има око сто за по сле-
них.11) Глав ни за да так ове Аген ци је је хар мо ни за ци ја од брам бе них 
на по ра др жа ва чла ни ца

Ра ди опе ра тив ног во ђе ња ми си ја на те ре ну, Са вет за спољ не 
по сло ве Уни је од лу чио је 23. мар та 2012. го ди не да ак ти ви ра Цен-
тар за опе ра ци је Европ ске уни је, чи ји је за да так да ко ор ди ни ра и 
оја ча са ра њу из ме ђу ци вил них и вој них ор га ни за ци ја ан га жо ва них 
у три опе ра ци је Европ ске уни је на ро гу Афри ке. То су опе ра ци је 
EUNAV FOR опе ра ци ја ATLAN TA, чи ји је циљ за шти та по мор ских 
ху ма ни тар них кон во ја и бор ба про тив пи ра та дуж оба ла Со ма ли је, 
за тим вој на опе ра ци ја EUTM So ma li ja, EU  Tra i ning Mis sion So ma-
lia, са за дат ком да по мог не у обу ци со ма лиј ских сна га без бед но сти 
у Уган ди и ми си ја EUCAP NE STOR, чи ји је за да так по моћ у из-
град њи по мор ских ка па ци те та, укљу чу ју ћи екс перт ску по др шку у 
обла сти по мор ства. Све три опе ра ци је су по крет ну те као део Стра-
те шког окви ра Европ ске уни је за Рог Афри ке (Со ма лиј ско по лу о-
стр во), ко ји је усво јен 14. но вем бра 2011. го ди не.12)

Европ ска аген ци ја за од бра ну и Цен тар за опе ра ци је су део 
ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре Европ ске уни је ко ји тре ба да омо-
гу ће за јед нич ко де ло ва ње др жа ва чла ни ца на оства ри ва њу ци ље ва 
За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ме ђу тим то још 
увек ни су, ни ти се пла ни ра да по ста ну, „европ ске ин сти ту ци је“, 
већ ин стру мен ти ко о пе ра ци је и ко ор ди на ци је др жа ва чла ни ца. На 
че ло опе ра ци ја на Ро гу Афри ке, по ста вљен је хо ланд ски а не ад-
ми рал „европ ске вој ске“, у опе ра ци ја ма уче ству ју бро до ви, вој но 
и ци вил но осо бље др жа ва чла ни ца а не европ ско осо бље и ка па-
ци те ти. По ред то га у пла ни ра њу и при пре ма њу опе ра ци ја ко ри сте 
се НА ТО про це ду ре и ин стру мен ти, ко јих се не од ри че ни јед на 
чла ни ца Европ ске уни је. 

СРБИЈАИЕВРОПСКАБЕЗБЕДНОСТ

При сту па ње Ср би је „европ ској без бед но сти“, пред ста вља 
јед ну од нај ве ћих не по зна ни ца ши рој јав но сти. Пр во од че га тре-
ба по ћи је да не по сто ји ни ка кав „си стем без бед но сти ЕУ“, већ 

11) О де ло кру гу Аген ци је (Euro pean De fen ce Agency (EDA) и ње ном де ло ва њу ви ди ши ре: 
www.eda.euro pa.eu

12) http://www.con si li um.euro pa.eu/eeas/se cu rity-de fen ce/csdp-struc tu res-and-in stru ments/eu-
ope ra ti ons-cen tre?lang=en 14. 03. 2013.
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се без бед ност Европ ске уни је оства ру је као кон цепт ко о пе ра тив-
не без бед но сти кроз кон три бу ци је др жа ва чла ни ца за јед нич кој 
европ ској без бед но сти. Ни јед на др жа ва чла ни ца Европ ске уни-
је ни је спрем на да на Уни ју пре не се свој су ве ре ни тет у обла сти 
без бед но сти. Ин сти ту ци је Европ ске уни је из обла сти без бед но сти 
и од бра не, ко је су по ме ну те у ра ду, пред ста вља ју ор га не ко ор ди-
на ци је ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма и ни је ни на по мо лу ства ра ње 
за јед нич ке европ ске вој ске, за јед нич ких оба ве штај них и без бед-
но сних слу жби, за јед нич ке по ли ци је, ни ти би ло ког дру гог ор га-
на без бед но сти ко ји би при па дао Европ ској уни ји. Дру го, ве ћи на 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је је ујед но и чла ни ца НА ТО и сво ју 
без бед ност ви ше ве зу ју за ту ор га ни за ци ју не го за Европ ску уни ју. 
Ве ћи на по ли тич ких чи ни ла ца и део струч не јав но сти13) про ти ви се 
при кљу че њу Ср би је НА ТО, што ће без бед но сну ин те гра ци ју Ср-
би је Европ ској уни ји учи ни ти сло же ни јом не го што је био слу чај 
са дру гим ре ал со ци ја ли стич ким др жа ва ма ко је су по ста ле чла ни це 
Европ ске уни је.

Сма тра мо да је у ши рој, али и јед ном де лу струч не јав но-
сти, ва жно раз би ти илу зи је о „европ ском ра ју“ у ко ме нам не ће 
би ти по треб на вој ска ни си стем на ци о нал не без бед но сти јер ће нас 
„Евро па чу ва ти од свих без бед но сних прет њи“. На про тив, ула ском 
у Европ ску уни ју Ср би ја ће мо ра ти да оја ча вла сти ти си стем на ци-
о нал не без бед но сти ко ји ће би ти спо со бан да Ср би ји пру жи пу ну 
без бед ност, јер са мо без бед не и ста бил не др жа ве мо гу би ти чла-
ни це Европ ске уни је. По ред то га, еле мен ти сит се ма на ци о нал не 
без бед но сти Ср би је мо ра ју да се при пре ме за за јед нич ко де ло ва ње 
са сна га ма без бед но сти дру гих др жа ва чла ни ца ра ди бор бе про тив 
гло бал них и ре ги о нал них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, 
от кла ња њу по сле ди ца су ко ба, по мо ћи у ста би ли за ци ји кри зних 
под руч ја, де ло ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма и по сти за њу свих 
дру гих ци ље ва ко ји се бу ду де фи ни са ли у окви ру Европ ске уни је. 

Ср би ја је на пра ви ла зна чај не ко ра ке у прав цу ин те гра ци је у 
Европ ску уни ју, ка да је без бед ност у пи та њу, ства ра њем аде кват-
ног прав ног окви ра за уче шће у ме ђу на род ним опе ра ци ја ма и сво-
јим ак тив ним уче шћем у се дам ме ђу на род них ми си ја од ко јих је 
јед на ми си ја Европ ске уни је14). Устав Ре пу бли ке Ср би је, За кон о 

13) До бар при мер струч не ар гу мен та цје про тив при кљу че ња Ср би је НА ТО ви ди у Ра до слав 
Га ћи но вић, Зна чај вој не не у трал но сти Ср би је у из град њи на ци о нал не без бед но сти, у 
Ср би ја- из град ња на ци о нал не без бед но сти, при ре дио Ра до слав Га ћи но вић, ИПС, Бе о-
град, 2010. 

14) Ср би ја је ан га жо ва на у шест опе ра ци ја УН и то: опе ра ци ја MO NU SCO у Др Кон го у 
ко јој уче ству је осам при пад ни ка, ор га ни зо ва них у ме ди цин ски тим за ва зду шни тран-
спорт ко ји чи не два ле ка ра, че ти ри ме ди цин ска тех ни ча ра и два штаб на офи ци ра; опе-
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од бра ни, За кон о вој сци и За кон о уче шћу Вој ске Ср би је и дру гих 
сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре-
пу бли ке Ср би је чи не прав ни оквир на осно ву ко га се срп ске сна ге 
без бед но сти мо гу ан га жо ва ти у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и 
пред у зи ма ти дру ге за јед нич ке ак тив но сти. 

Уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма пред ста вља је-
дан од на чи на на ко је се оства тру је од бра на Ре пу бли ке Ср би је ( 
За кон о од бра ни члан 5). Упо тре ба и при пре ма Вој ске Ср би је и 
дру гих сна га од бра не за уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма 
ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је, пра ва и оба ве зе над ле жних ор га на 
и уче сни ка у тим опе ра ци ја ма, фи нан си ра ње тро шко ва уче шћа и 
дру га пи та ња од зна ча ја за из вр ша ва ње ми си ја и за да та ка у очу-
ва њу без бед но сти и ми ра у све ту и пру жа њу ху ма ни тар не по мо ћи 
дру гим др жа ва ма у кри зним си ту а ци ја ма ре гу ли са ни су За ко ном о 
уче шћу Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал-
ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је.

На овај на чин ства ра ју се усло ви да се упо тре ба Вој ске Ср-
би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван 
гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је ре гу ли ше у скла ду са Уста вом утвр ђе-
ном оба ве зом из чла на 140. Уста ва ко ји утвр ђу је да се Вој ска Ср би-
је мо же упо тре би ти ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је са мо по од лу ци 
На род не скуп шти не, а у скла ду са утвр ђе ним без бед но сним ин-
те ре си ма и ствар ним по тре ба ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је пре ма 
стра те гиј ским до ку мен ти ма о од бра ни и обез бе ди ње но уче шће у 
одр жа ва њу на ци о нал не, ре ги о нал не и ко лек тив не без бед но сти у 
све ту и из вр ша ва ње оба ве за у окви ру За јед ни че спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке, на кон сту па ња у пу но прав но члан ство Европ ске 
уни је.

За ко ном је од ре ђен пред мет и ак тив но сти Вој ске Ср би је и 
дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ко је се 
ре гу ли шу овим За ко ном , као и де фи ни са ње мул ти на ци о нал них 
опе ра ци је ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је у ко је се мо гу упу ћи ва ти 

ра ци ја  UN MIL у Ли бе ри ји у ко јој уче ству ју че ти ри офи ци ра у функ ци ји вој них по сма-
тра ча; опе ра ци ја UNO CI у Оба ли Сло но ва че у ко јој уче ству ју три офи ци ра у функ ци ји 
вој них по сма тра ча; опе ра ци ја UN FICYP на Ки пру у ко јој уче ству је 46 при пад ни ка од 
ко јих је дан штаб ни офи цир, два по сма тра ча за ве зу,  шест чла но ва па тро ле од ко јих 
су два под о фи ци ра и че ти ри про фе си о нал на во ји ка и 37 при пад ни ка пе ша диј ског во-
да; опе ра ци ај UNI FIL у Ли ба ну са 47 при пад ни ка од ко јих 6 штаб них офи ци ра,  пет 
чал на о ва НЕП-а и 36 при пад ни ка пе ша диј ског во да; опе ра ци ја UNT SO рас по ре ђе на на 
Бли слом ис то ку у ко јој уче ству је је дан офи цир као вој ни по сма трач. По ред то га Ср би ја 
уче ству је и у опе ра ци ји Европ ске уни је EUTM у Со ма ли ји, са јед ним са ни тет ским офи-
ци ром ко ји је шеф са ни тет ске слу жбе у ми си ји.

 По да ци пре у зе ти са сај та:  http://www.vs.rs/in dex.php?con tent=bce7dcf0-fd29-102b-9fa8-
28e40361dc2e 15. 03. 2013.
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при пад ни ци Вој ске Ср би је или дру гих сна га од бра не, а у скла ду 
са Уста вом утвр ђе ним и за ко ном про пи са ним ми си ја ма и за да ци ма 
Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не. Ово ре ше ње је уса гла ше но 
са чла ном 5. став 1. тач ка 4, чла ном 6. став 2. и чла ном 8. За ко на о 
од бра ни ко ји се од но се на оба ве зе при пре ме и уче шћа Вој ске Ср-
би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним ак тив но сти ма 
ко је се пред у зи ма ју у окви ру си сте ма ко лек тив не без бед но сти и 
си сте ма ко лек тив не од бра не у скла ду са ме ђу на род но пре у зе тим 
оба ве за ма Ре пу бли ке Ср би је. Ово ре ше ње омо гу ћа ва да се Вој ска 
Ср би је и дру ге сна ге од бра не мо гу не сме та но ан га жо ва ти у окви ру 
опе ра ци ја Европ ске уни је, што је на нај бо љи на чин до ка за но на-
шим уче шћем у опе ра ци ју Европ ске уни је EUTM у Со ма ли ји. У тој 
опе ра ци ји Ср би ја уче ству је са јед ним са ни тет ским офи ци ром, ко ји 
је шеф са ни те та Ми си је. Ово уче шће би се мо гло, у опе ра тив ном 
сми слу, сма тра ти сим бо лич ним, али оно по ка зу је да су у Ср би ји 
ство ре не све прав не прет по став ке за не сме та но ан га жо ва ње на ших 
сна га у опе ра ци ја ма Европ ске уни је, чи ме до ка зу је мо да се, ка да је 
без бед ност у пи та њу, Ср би ја при пре ми ла да бу де кре ди бил на чла-
ни ца Европ ске уни је.

Као мул ти на ци о нал не опе ра ци је у сми слу овог За ко на пред-
ви ђа ју се: опе ра ци је очу ва ња, одр жа ва ња и из град ње ми ра у све-
ту; опе ра ци је спре ча ва ња су ко ба и ус по ста вља ње ми ра; за јед нич ке 
од брам бе не опе ра ци је у скла ду са про пи си ма о од бра ни; опе ра ци је 
пру жа ња по мо ћи у от кла ња њу по сле ди ца ме ђу на род ног те ро ри зма 
и те ро ри стич ких на па да ве ћих раз ме ра и уче ство ва ње у ху ма ни-
тар ним опе ра ци ја ма у слу ча ју при род них, тех нич ко-тех но ло шких 
и еко ло шких не сре ћа ве ћих раз ме ра и пру жа ње по мо ћи у кри зним 
си ту а ци ја ма.

На ве де на де фи ни ци ја мул ти на ци о нал них опе ра ци ја пот пу-
но је у скла ду са Пе тр збур шким за да ци ма и омо гу ћа ва да се у ове 
опе ра ци је укљу чи мно го ши ри круг струч ња ка, ко ји ни су ве за ни за 
од бра ну, чак ни за без бед ност у ши рем сми слу, не го за из град њу 
др жав них ин сти ту ци ја и функ ци о ни са ње де мо крат ског си сте ма. 
Ова кве ак тив но сти су нпр. по др шка ци вил ном дру штву, ор га ни за-
ци ја из бо ра, по др шка ка зне но-по прав ним си сте ми ма др жа ве, по-
др шка пра во суд ном си сте му др жа ве, итд. Ово је у скла ду са но-
вим иза зо ви ма ко је ова кве вр сте ми си ја ну жно прет по ста вља ју. 
Ми ров не ми си је Европ ске уни је се не схва та ју ви ше као ства ра ње 
„там пон зо на“, од но сно фи зич ко раз два ја ње су ко бље них стра на, 
већ као по моћ у ре ша ва њу кон флик та, али и пост-кон фликт ној из-
град њи и об но ви дру штва. Оту да у са вре ме ном кон цеп ту ми ров-
них ми си ја, од но сно мул ти на ци о нал них опе ра ци ја, има ме ста за 
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струч ња ке нај ра зли чи ти јих про фи ла, ко ји ће да ти свој до при нос на 
спе ци фич ним за да ци ма ко ји че сто не ма ју ди рект не ве зе са Вој ском 
и ње ним ак тив но сти ма (у нај ши рем сми слу схва ће но, ове опе ра-
ци је мо гле би укљу чи ва ти и струч ња ке из обла сти по љо при вре де, 
школ ства, др жав не упра ве, ин же ње ре, и слич не про фи ле).

Уну тра шња без бед ност Ср би је, као и уну тра шња без бед ност 
дру гих чла ни ца Европ ске уни је, и да ље оста је у до ме ну ис кљу чи ве 
уну тра шње над ле жно сти др жа ве. На по ри ко је тре ба чи ни ти у очу-
ва њу др жав ног су ве ре ни те та, те ри то ри јал не це ло ви то сти, лич не и 
имо вин ске си гур но сти гра ђа на и да ље ће би ти над ле жност на ших 
др жав них ор га на и у том сми слу не тре ба оче ки ва ти ни ка кву по моћ 
из Европ ске уни је. Ме ђу тим, члан ство у Европ ској уни ји омо гу ћи 
ће нам да лак ше ре ша ва мо про бле ме ве за не за ка па ци те те на шег 
си сте ма без бед но сти, по себ но у на бав ци са вре ме ног на о ру жа ња и 
вој не опре ме. Члан ство у Европ ској уни ји, до но си тзв. „ди ви ден ду 
без бед но сти“, што под ра зу ме ва да си гур не др жа ве лак ше при вла че 
ин ве сти то ре и лак ше оства ру ју еко ном ски раст. „Ди ви ден да без-
бед нсо ти“ до при но си све у куп ном еко ном ском раз во ју, што омо гу-
ћа ва по ве ћа ње бу џе та за од бра ну и на бав ку са вре ме них сред ста ва, 
а са дру ге стра не омо гу ћа ва да се та сред ства на ба вља ју по по вољ-
ни јим усло ви ма јер је на о ру жа ње и вој на опре ма „по ли тич ка ро-
ба“, ко ја се са ве зни ци ма да је по по вољ ни јим усло ви ма.

Мо же мо за кљу чи ти да је Ср би ја, у обла сти без бед но сти, 
ство ри ла усло ве за при сту па ње Европ ској уни ји, по што по сто ји 
аде ква тан прав ни оквир за ан га жо ва ње на ших сна га од бра не и дру-
гих сна га у окви ру за јед нич ких опе ра ци ја Европ ске уни је. По ред 
то га, на пла ну уну тра шње без бед но сти, без бед но сти гра ни ца, по-
ли циј ским про це ду ра ма за са рад њу и раз ме ну ин фор ма ци ја, Ср би-
ја је ис пу ни ла све стан дар де и са пу ним пра вом мо же мо ре ћи да је 
по том пи та њу чак ис пред не ких пу но прав них чла ни ца Европ ске 
уни је. 
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THEPROCESSOFEUROPEANINTEGRATION
ANDSERBIANNATIONALSECURITY

Resume
Abi lity and re a di ness of Re pu blic of Ser bia to join “Euro pean 

se cu rity” or in ot her words to ac com plish tasks of jo int fo re ign se cu-
rity po li tics in co o pe ra tion with ot her sta te-mem bers of the Euro pean 
Union can not be qu e sti o ned. In con trast to eco no mic and po li ti cal is su-
es which de mand much mo re ef forts for re ac hing stan dards of the Euro-
pean Union, in the fi eld of se cu rity it is ne ces sary to ma ke a le gal fra me 
for en ga ge ment of for ce units in ope ra ti ons of the Euro pean Union and 
for de ve lop ment of in ter o pe ra ble ca pa city of ar med and ot her for ces 
en ga ged for ac ti vity with the for ces of ot her sta tes wit hin ope ra ti ons of 
the Euro pean Union.

The Re pu blic of Ser bia op ted for a co o pe ra ti ve ap pro ach to se cu-
rity in all its stra te gic-doc tri nal do cu ments and laws re gu la ting the fi eld 
of na ti o nal se cu rity. In this sen se the re we re cre a ted all con sti tu ti o nal 
and le gal pre con di ti ons for en ga ge ment of the Ser bian se cu rity for ces 
and ot her for ces in the ope ra ti ons of the Euro pean Union. In ad di tion, 
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the Army of Ser bia, the for ce units of Mi ni stry of In ter nal Af fa irs and 
ot her for ces which co uld be en ga ged in the in ter na ti o nal ope ra ti ons 
ha ve de ve lo ped pro ce du res for jo int ac ti vity wit hin the fra me of the 
ope ra ti ons of the Euro pean Union re pre sen ting a per ma nent con tent of 
edu ca tion and tra i ning of mem bers of the Army of Ser bia and Mi ni stry 
of In ter nal Af fa irs.

For pur po se of se lec tion of the mem bers of the Army of Ser bia 
and ot her de fen ce for ces and for pur po se of the se lec tion of the ir tra i-
ning and pre pa ra ti ons for the ir par ti ci pa tion in mul ti na ti o nal ope ra ti ons 
out si de of the bor ders of the Re pu blic of Ser bia the re was esta blis hed a 
Cen ter for Pe a ce Ope ra ti ons wit hin the Ge ne ral Staff He a dqu ar ters of 
the Army of Ser bia and it is in char ge of ope ra ti o nal ma na ge ment of all 
ac ti vi ti es re la ted to the par ti ci pa tion of Ser bia in the ope ra ti ons of the 
Euro pean Union. A best pro of of the re a di ness of Ser bia for the par ti-
ci pa tion in the ope ra ti ons of the Euro pean Union is the par ti ci pa tion of 
one me di cal of fi cer in the Mis sion of the Euro pean Union EUTM in 
So ma lia. Alt ho ugh the par ti ci pa tion of Ser bian in this ope ra tion is just 
symbo li cal one, it is the pro of of fun cti o na lity of le gal pro ce du res and 
exi sten ce of pro fes si o nal and ope ra ti o nal ca pa ci ti es of the Re pu blic of 
Ser bia and its se cu rity for ces for the par ti ci pa tion in the ope ra ti ons of 
the Euro pean Union. On the ba sis of the abo ve men ti o ned facts we can 
con clu de that from the aspect of ca pa city for the par ti ci pa tion in jo int 
se cu rity ef forts of the Euro pean Union the Re pu blic of Ser bia is al ready 
ready for full mem ber ship in the Euro pean Union.
Keywords: Euro pean Union; Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy, Euro-

pean In te gra tion, System of Na ti o nal Se cu rity of the Re pu blic of 
Ser bia.

* Овај рад је примљен 08. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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ПОЛИТИКЕСИЛЕ

Сажетак
Аутор се у окви ру овог ра да ба ви до ми нант ном по сле хлад-

но ра тов ском па ра диг мом ко ја се за сни ва на иде ји о мо ра ли за ци ји 
ме ђу на род них од но са и не ста ја њу по ли ти ке си ле са ме ђу на род не 
сце не на кон па да Бер лин ског зи да. Реч је о ли бе рал ној и оп ти ми-
стич кој ви зи ји све та ко ја пи та ња де мо кра ти је и ње ног ши ре ња, по-
што ва ња људ ских пра ва, као и пи та ња ху ма ни тар них ин тер вен ци ја 
или ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа, де фи ни ше као основ не 
по сле хлад но ра тов ске про бле ма ти ке. „Арап ско про ле ће” да ло је 
но ви по лет овим ли бе рал ним иде ја ма ко је чи не те мељ па ра диг ме 
ко ја и да нас пред ста вља основ ни оквир про ми шља ња ме ђу на род-
них од но са. На ве де ни кон ти ну и тет се у ра ду по ка зу је кри тич ким 
освр том на тек сто ве че ти ри са вре ме на ауто ра. 
Кључ не ре чи: по слехд но ра тов ски пе ри од, ли бе ра ли зам, људ ска пра ва, 

де мо кра ти ја, вој не ин тер вен ци је, Ко со во и Ме то хи ја, иде-
о ло ги ја, ан ти плу ра ли зам, „Aрапско про ле ће”, Ли би ја

“Forgenerations,theUnitedStatesofAmericahasplayedauni
queroleasananchorofglobalsecurityandasanadvocatefor
humanfreedom(…)whenourinterestsandvaluesareatstake,
wehavearesponsibilitytoact(…)Somenationsmaybeableto
turnablindeyetoatrocitiesinothercountries.TheUnitedSta
tesofAmericaisdifferent.AndasPresident,Irefusedtowaitfor
theimagesofslaughterandmassgravesbeforetakingaction”,
Барак Обама (Barack Obama) поводом кризе у Либији, 28.
март2011.године.1)

1) “A Responsibility To Act”, President Obama’s speech at the National Defense Univer-
sity at Fort McNair in Washington, D.C., March 28, 2011, Интернет, http://www.npr.
org/2011/03/28/134935452/obamas-speech-on-libya-a-responsibility-to-act. 
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Го вор пред сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме по во дом кри зе у Ли-
би ји и вој не ин тер вен ци је за пад них си ла 2011. го ди не, пру жа од-
лич ну илу стра ци ју ши ро ко при хва ће не па ра диг ме и до ми нант ног 
по и ма ња по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род них од но са.2) Па ра диг-
ма о ко јој је реч су штин ски по чи ва на јед ном оп ти ми стич ком ви ђе-
њу по сле хлад но ра тов ског све та у ко јем др жа ве не спро во де ви ше 
по ли ти ку си ле за рад за до во ље ња пар ти ку лар них ин те ре са, већ од-
го вор но про мо ви шу уни вер зал не вред но сти за рад до бро би ти чо ве-
чан ства. Ре чи Ба ра ка Оба ме на ла зе се не по сред но на тра гу го во ра 
о „Но вом свет ском по рет ку” Џор џа Бу ша (Ge or ge H. W. Bush) и 
осли ка ва ју дво де це ниј ски кон ти ну и тет са иде јом по ко јој се по сле-
хлад но ра тов ски ме ђу на род ни од но си за сни ва ју на искре ној же љи 
за ми ром, на по што ва њу пра ва и на ро чи то, на од го вор но сти др жа-
ва да обез бе де сло бо ду и прав ду у све ту.3) 

Дру гим ре чи ма, сход но до ми нант ном схва та њу, крај би по-
лар ног све та ко нач но је омо гу ћио да се др жа ве на ме ђу на род ној 
сце ни по на ша ју на је дан мо рал ни ји на чин и упра во се у на ве де ној 
мо ра ли за ци ји огле да пре лом на тач ка пре ла ска из јед ног ме ђу на-
род ног си сте ма – хла до ра тов ског, у дру ги – по сле хлад но ра тов ски.4)

Те ро ри стич ки на пад из вр шен 11. сеп тем бра 2001. го ди не у 
Њу јор ку, као ни ра то ви ко ји су усле ди ли у Ав га ни ста ну и Ира ку, 
у осно ви, ни су озбиљ ни је уз др ма ли ово до ми нант но ви ђе ње пост-
би по лар ног све та. Шта ви ше, „Арап ско про ле ће” ко је је за по че ло 
де цем бра 2010. го ди не не ре ди ма у Ту ни су, по но во је вра ти ло у цен-
тар па жње про бле ма ти ку ши ре ња де мо кра ти је ко ја је би ла ка рак-
те ри стич на за пр ву по сле хлад но ра тов ску де це ни ју. Кри за у Ли би ји 
из 2011. го ди не, као и кри за ко ја је усле ди ла у Си ри ји, још увек се 
по сма тра ју кроз при зму до ми нант не па ра диг ме као су ко би чи ји су 
уло зи уни вер зал не вред но сти демократијe и људ ских пра ва.5) 

Ви де ће мо, ме ђу тим, да се до ми нант но по и ма ње по сле хлад-
но ра тов ског све та за сни ва на илу зи ји иде о ло шке при ро де (1), и да 
на ве де на илу зи ја још увек пред ста вља глав ни оквир про ми шља ња 
ме ђу на род них од но са (2).

2) Виђење послехладноратовског света о којем је овде реч у бити је виђење Запада те је 
наведено виђење доминантно у оноликој мери у којој је данас и сам Запад доминантан 
у свим пољима, укључујући и академско поље.

3) Видети : George H. W. Bush, “Toward a New World Order – Address Before a Joint Session of 
the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit”,1990–09–11, Интернет, 
http://bushlibrary.tamu.edu/ research/public_papers.php?id=2217&year=1990&month=9.

4) Типичну илустрацију ове идеје у академском дискурсу пружа, у иначе многобројној 
литератури, књига француског истраживача Ариела Колономоса, Ariel Colonomos, La
moraledanslesrelationsinternationales, Odile Jacob, Paris, 2005.

5) Bellamy, Alex J., “Libya and the Responsibility to Protect: The Exception and the Norm”, 
Ethics&InternationalAffairs, Vol. 25, No. 3, 2011, pp. 263-269.
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1.ОДИЛУЗИЈЕМОРАЛИЗАЦИЈЕ
ДОРЕАЛНОСТИАНТИПЛУРАЛИЗМА

Го во ре ћи о агре си ји ко ју је Ирак из вр шио про тив Ку вај та 
1990. го ди не, аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш је у свом обра ћа њу 
Кон гре су 29. ја ну а ра 1991. го ди не ре као да је у игри не што ве ће од 
суд би не јед не ма ле зе мље. У игри је „јед на ве ли ка иде ја, је дан но ви 
свет ски по ре дак у ко јем се на ци је ује ди њу ју око за јед нич ког ци ља, 
ка ко би се оства ри ле уни вер зал не људ ске те жње – мир, без бед ност, 
сло бо да и пр вен ство пра ва”.6) До ми нант на по сле хлад но ра тов ска 
па ра диг ма у це ли ни про си ти че из ове по чет не по ли тич ке ма три-
це (1.1), чи ја је основ на функ ци ја да за ма гли ан ти плу ра ли стич ку 
ствар ност исто риј ског пе ри о да ко ји је за по чео па дом Бер лин ског 
зи да (1.2).

1.1.–Доминантнапослехадноратовскапарадигма

До ми нант на ви зи ја по сле хлад но ра тов ског све та у осно ви по-
чи ва на ли бе рал ним по сту ла ти ма ко је је у нај ве ћој ме ри по пу ла-
ри зо вао Френ сис Фу ку ја ма (Fran cis Fu kuyama) у са мо пра ско зор-
је пост-би по лар ног си сте ма.7)  У сво јим ра до ви ма са са мог кра ја 
осам де се тих и са по чет ка де ве де стих го ди на про шлог ве ка, Фу ку-
ја ма пру жа крај ње од сеч ну ви зи ју но ве ере ко ја за по чи ње са пре-
стан ком Хлад ног ра та. Осла ња ју ћи се на фи ло зо фи ју Хе ге ла и на 
иде ју да је исто ри ја ори јен ти са на ка од ре ђе ном ци љу, Фу ку ја ма 
кон ста ту је три јумф ли бе рал не де мо кра ти је над ри вал ским иде о ло-
ги ја ма и да је по твр дан од го вор на пи та ње „да ли је ра зум но на-
ста ви ти го во ри ти, на кра ју 20. ве ка, о до след ној и ори јен ти са ној 
исто ри ји чо ве чан ства ко ја ће ње гов нај ве ћи део до ве сти до ли бе-
рал не де мо кра ти је?”.8) По бе да ли бе рал не де мо кра ти је пред ста вља 
у очи ма Фу ку ја ме кру ци јал ну ета пу у ства ра њу „уни вер зал не и хо-
мо ге не др жа ве” ко ја ће обез бе ди ти мир у ме ђу на род ним од но си ма. 

По ла зе ћи од јед ног од фун да мен тал них по сту ла та ли бе ра ли-
зма ко ји гла си да су де мо крат ска ка пи та ли стич ка дру штва па ци-
фи стич ка, од но сно да де мо кра ти је не ра ту ју ме ђу со бом, Фу ку ја ма 
твр ди да ће ши ре ње де мо крат ски устро је них др жа ва у ме ђу на род-

6) “Bush Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union 1991-01-29”, 
Интернет, http://bushlibrary.tamu.edu.

7) Видети: Francis Fukuyama, “The End of History?”, The National Interest, Issue n° 16, Sum-
mer 1989, pp. 3-18; Francis Fukuyama, Lafindel’histoireetledernierhomme, Flammarion, 
coll. Champs, Paris, 1993; Francis Fukuyama, “Reflections on the End of History, Five Years 
Later”, HistoryandTheory, Vol. 34, No. 2, Theme Issue 34: World Historians and Their Crit-
ics, May 1995, pp. 27-43.

8) Francis Fukuyama, Lafindel’histoireetledernierhomme, op. cit., p. 13.
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ном си сте му, про у зро ко ва ти крај им пе ри ја ли зма и сма њи ти мо гућ-
ност ра то ва.9)  На рав но, Фу ку ја ма по ја шња ва да свет још увек ни је 
до се гао ста ње „веч ног ми ра”. По сто ји по де ла из ме ђу пост-исто-
риј ског све та и све та ко ји је остао у исто ри ји: „По ли ти ка си ле од-
но си пре ва гу ме ђу др жа ва ма ко је ни су ли бе рал не де мо кра ти је (...) 
Уну тар пост-исто риј ског све та, основ на осо ви на ин тер ак ци је ме ђу 
др жа ва ма тре ба ло би да бу де еко ном ска и ста ра пра ви ла по ли ти ке 
си ле тре ба ло би да из гу бе на зна ча ју”.10) Узев ши и ово по ја шње ње 
у об зир, не дво сми сле но је реч о јед ном оп ти ми стич ком ви ђе њу по-
сле хлад но ра тов ске бу дућ но сти у ко јем ће се не ми нов ним на став-
ком ши ре ња де мо крат ско-ли бе рал ног мо де ла оси гу ра ти трај ни 
мир у све ту.

Из ове по чет не ма три це про и за шао је је дан ко хе рен тан иде-
о ло шки кор пус за сно ван на иде ји о уни вер зал ној при ро ди и вред-
но сти де мо кра ти је, људ ских пра ва, сло бод не тр го ви не као и на 
по тре би да се на ве де не уни вер зал не вред но сти за шти те, што ху-
ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма, што ме ђу на род ним кри вич ним три-
бу на ли ма. 

Раз не док три нар не кон струк ци је из по след ње де це ни је 
пор шлог ве ка ко је се од но се на људ ска пра ва и њи хо ву нео п ход-
ну за шти ту – по пут „ду жно сти ху ма ни тар ног ме ша ња” Бер на ра 
Ку шне ра (“Le de vo ir d’ingéren ce hu ma ni ta i re”, Ber nard Ko uc hner), 
док три не „људ ске без бед но сти” ко ја се ве зу је за Лој да Екс вор ти ја 
(“Hu man se cu rity”, Lloyd Ax worthy) и „од го вор но сти за за шти ту” 
Ге ре та Еван са (“Re spon si bi lity to Pro tect”/R2P, Ga reth Evans) – пру-
жа ју од лич ну илу стра ци ју функ ци о ни са ња Фу ку ја ми ног пост-
исто риј ског све та.11) Упра во су ова кве док три нар не кон струк ци је, 
и ва ри ја ци је на те му (го вор пред сед ни ка Оба ме “A Re spon si bi lity 
To Act” пред ста вља ва ри ја ци ју на те му “Re spon si bi lity to Pro tect”), 
пру жа ле оправ да ње за ве ћи ну по сле хлад но ра тов ских вој них ин-
тер вен ци ја ко је је, услед уни по лар ног мо мен та, ско ро ис кљу чи во 
спро во дио за пад ни, „пост-исто риј ски”, свет.12) 

Из гле да ло је да је ово оп ти ми стич ко ви ђе ње „но вог свет ског 
по рет ка”  до би ло по твр ду у пр вим зна чај ним по сле хлад но ра тов-

9) Ibid., p. 281.

10) Ibid., p. 313.

11) На ове доктринарне конструкције подсећа Дарио Батистела, користећи их као 
илустрацију процеса легитимизације који се одвијају са аспекта међународног права: 
Dario Battistella, “L’Occident, exportateur de démocratie”, Politique étrangère, 4/2011, p. 
818. 

12) Видети: Dario Battistella, “L’Occident, exportateur de démocratie”, Politique étrangère, 
4/2011, pp. 813-824; Olivier Corten, “L’idéologie des discours interventionnistes : Comment 
justifier une guerre illégale au nom du droit ?”, Contradictions, nº 136, 2011, pp. 17-33.
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ским до га ђа ји ма. Кри за ко ја је на ста ла на кон ирач ке ин ва зи је на 
Ку вајт ав гу ста 1990. го ди не ре ше на је при ме ном ме ха ни за ма ко-
лек тив не без бед но сти у окви ру Са ве та без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја (СБУН). До та да су би по лар на струк ту ра ме ђу на род ног 
си сте ма и бло ков ска кон фрон та ци ја спре ча ва ле нор мал но функ ци-
о ни са ње ме ха ни за ма ко лек тив не без бед но сти пред ви ђе них По ве-
љом УН.13) У том сми слу, пр ви за лив ски рат озна чио је по вра так 
фун да мен тал ним прин ци пи ма ко лек тив не без бед но сти и по твр дио 
је во де ћу уло гу ин сти ту ци ја (у овом слу ча ју УН) – афир ми шу ћи 
ти ме два кључ на пој ма ли бе рал не ви зи је.  

Осни ва ње ме ђу на род них кри вич них три бу на ла за бив шу 
Ју го сла ви ју и Ру ан ду 1993. и 1994. го ди не и раз вој ме ђу на род-
ног кри вич ног пра ва, та ко ђе су, од ра жа ва ју ћи бри гу за по што ва ње 
фун да мен тал них људ ских пра ва, да ли по твр ду ва лид но сти но ве 
по сле хлад но ра тов ске па ра диг ме.

Ипак, нај сна жни ја илу стра ци ја на вод не мо ра ли за ци је ме ђу-
на род них од но са ко ја је усле ди ла са кра јем Хлад ног ра та на ђе на је 
у вој ној ин тер вен ци ји НА ТО про тив Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је (СРЈ) 1999. го ди не. Ми шље ње та да шњег че шког пред сед ни ка 
Вац ла ва Ха ве ла (VáclavHa vel) из ра жа ва са му срж, ка ко до ми нант-
не по сле хлад но ра тов ске па ра диг ме, та ко и ту ма че ња та да по чи ње-
не агре си је про тив СРЈ:

„Ово је ве ро ват но пр ви рат икад во ђен, ко ји је био во ђен не 
у име ин те ре са већ у име од ре ђе них прин ци па и вред но сти. Ако 
је за не ки рат мо гу ће ре ћи да је етич ки, или да је во ђен због етич-
ких раз ло га, он да се то истин ски мо же ре ћи за овај рат (...) Он је 
[Северно-атлант ски савез] де лао из по што ва ња пре ма пра ву – пре-
ма пра ву ко је је зна чај ни је од за шти те су ве ре ни те та др жа ва. Де лао 
је у име по што ва ња пра ва чо ве чан ства, она ко ка ко их ар ти ку ли ше 
на ша са вест као и оста ли ин стру мен ти ме ђу на род ног пра ва”.14)

Овај став јед ног по ли ти ча ра био је ши ро ко при хва ћен и у 
ака дем ском по љу.15) У ра ту про тив Ср би је бра ње не су, на вод но, 

13) Професор Адам Робертс (Adam Roberts) констатовао је да је право вета употребљено 
више од 200 пута до 1989. године: “ For much of its forty-five years’ existence, the Security 
Council has been unable to take action on certain important issues because of East-West hos-
tility. By the end of 1989, the Soviet Union had vetoed 114 resolutions, the US 67, Britain 30, 
France 18, and China three. With the ending of the Cold War, the opportunities for UN action 
are greater. », цитирано у: Noam Chomsky, “World Order and Its Rules: Variations on Some 
Themes”, JournalofLawandSociety, Vol. 20, No. 2, Summer, 1993, p. 148.

14) Address by Václav Havel President of the Czech Republic to the Senate and the House of 
Commons of the Parliament of Canada, Parliament Hill, Ottawa, 29 April 1999, Интернет, 
http://old.hrad.cz/president/Havel /speeches/1999/2904_uk.html.

15)  Видети опширније о доминантној идеолошкој матрици послехладноратовског периода 
и случају Косова и Метохије: Miloš Jovanović, Légitimitéetlégitimationdurecoursàla
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уни вер зал не вред но сти чо ве чан ства, људ ских пра ва, ми ра, де мо-
кра ти је и то ле ран ци је, и то, под ра зу ме ва се, без зад њих на ме ра, 
скри ве них ин те ре са, ге о по ли тич ких ци ље ва као што је то био 
слу чај у „исто риј ском”, хлад но ра тов ском све ту. На овај на чин ту-
ма чен, рат про тив СРЈ, од но сно Ср би је, по слу жио је као глав на 
илу стра ци ја и крун ски до каз про ме не па ра диг ме ко ја је усле ди ла 
на кон па да Бер лин ског зи да.

Ово до ми нант но ви ђе ње по сле хлад но ра тов ског све та су-
штин ски ни је ус пео да уз др ма ни те ро ри стич ки на пад из вр шен у 
Њу јор ку 11. сеп тем бра 2001. го ди не, као ни ра то ви ко ји су за по че-
ти пр во у Ав га ни ста ну (2001. год.) а по том и у Ира ку (2003. год.). 
Иако се од ре ђен број ауто ра та да за пи тао ни је ли ли бе рал но-иде-
а ли стич ка па ра диг ма ису ви ше бр зо про гла ше на за је ди ни за до во-
ља ва ју ћи и од го ва ра ју ћи оквир, до ми нант но по сле хлад но ра тов ско 
ви ђе ње оста ло је у су шти ни не про ме ње но.16) Ме ђу на род ни од но си 
и да ље су се про ми шља ли кроз пој мов ну апа ра ту ру до ми нант ног 
ли бе рал но-иде а ли стич ког окви ра. 

Не са мо да до бре на ме ре За па да ни су до ве де не у пи та ње, 
већ су се сви на ве де ни су ко би мо гли учи та ти у Фу ку ја мин оквир у 
ко јем, с јед не стра не, бив ству је пост-исто риј ски део све та (За пад), 
а са дру ге, „исто риј ски” оста так све та. Шта ви ше, са „Арап ским 
про ле ћем” (де цем бар 2010. год. – ) и кри за ма у Ли би ји (2011. год.) 
и Си ри ји (у то ку), ли бе рал на про бле ма ти ка ши ре ња де мо кра ти је 
до би ла је но ви за мах.17) Ак ту ел ни су ко би се про ми шља ју у ка те-
го ри ја ма до ми нант ног дис кур са, по пут људ ских пра ва, њи хо ве за-
шти те и на рав но њи хо ве ви ше сна ге у од но су на фун да мен тал не 
прин ци пе ме ђу на род ног пра ва као што су прин ци пи су ве ре ни те та 
др жа ва, по ли тич ке не за ви сно сти или пак за бра не ме ша ња у уну-
тра шње по сло ве дру гих др жа ва. На ве де не прин ци пе ме ђу на род ног 
пра ва ви ше ни ко не спо ми ње ме ђу за пад ним свет ским си ла ма и 
они се, са гла сно до ми нант ној по сле хлад но ра тов ској ви зи ји ме ђу-
на род них од но са, у прак си фла грант но кр ше. Ак ту ел на кри за у Си-
ри ји, и при зна ва ње, од стра не За па да, јед не стра не у уну тра шњем 

forcedansl’aprèsguerrefroide.Étudedecas:l’interventionmilitairedel’OTANcontrela
RépubliquefédéraledeYougoslavie, ANRT, Villeneuve d’Ascq, 2010.  

16) Видети: Christopher Hobson, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, Alternatives, 
Vol. 34, No. 4, 2009, p. 384 и pp. 389-390.

17) Међу многобројним примерима, у Паризу је октобра 2012. године организована 
међународна конференција на тему промоције демократије и изградње нација у спољној 
политици САД која је окупила више од двадесет учесника из академског света: “Democ-
racy Promotion and Nation Building in United States Foreign Policy – The U.S. Model Re-
considered, From the Post-Cold War Balkans to the Arab Revolts”, 18 and 19 October, 2012, 
The German Marshall Fund of the United States / Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
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су ко бу за је ди ног ле ги тим ног пред став ни ка си риј ског на ро да, пру-
жа од лич ну илу стра ци ју та квог по на ша ња.18)

1.2.–Либералниантиплурализамкаоосновно
обележјепослехладноратовскихмеђународниходноса

Да иде ја о мо ра ли за ци ји по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род-
них од но са пред ста вља нај о бич ни ју илу зи ју, нај бо ље се ви ди упра-
во на при ме ру НА ТО ин тер вен ци је, од но сно агре си је  из вр ше не  
1999.  го ди не  про тив СРЈ. Не по треб но је вра ћа ти се у окви ру овог 
ра да на до бро утвр ђе не чи ње ни це ко је се од но се на исто риј ски 
аспект кри зе на Ко со ву и Ме то хи ји. Са свим је до вољ но под се ти ти 
на ис це ни ра ни „ма са кр” у Рач ку ја ну а ра 1999. го ди не ко јим је јед-
на ле гал на, ле ги тим на и успе шна про тив те ро ри стич ка опе ра ци ја 
срп ских сна га без бед но сти пре тво ре на у casus belli. До вољ но је 
под се ти ти на та ко зва не пре го во ре из Рам бу јеа из фе бру а ра 1999. 
го ди не ко ји су су штин ски пред ста вља ли кла си чан и на мер но не-
при хва тљив ул ти ма тум. Ко нач но, до вољ но је под се ти ти на чи ње-
ни цу да се ко сов ски про блем по сво јој при ро ди ни ка да ни је ти цао 
пи та ња де мо кра ти је или по што ва ња људ ских пра ва већ је ис кљу-
чи во био узро ко ван се па ра ти стич ким те жња ма, од но сно ге о по ли-
тич ким аспи ра ци ја ма ал бан ског на ро да на Бал ка ну. До вољ но је, 
да кле, под се ти ти на са ме ове фак те ка ко би се са гле да ла про ва ли ја 
ко ја по сто ји из ме ђу за пад ног иде о ло шког дис кур са ко ји је имао 
за циљ да оправ да агре си ју и исти не. Дру гим ре чи ма, це ло куп на 
кон струк ци ја на ко јој по чи ва до ми нант на по сле хлад но ра тов ска па-
ра диг ма се ру ши као ку ла од ка ра та ка да се су о чи са чи ње ни ца ма. 
Сто га агре си ја из вр ше на про тив СРЈ не мо же би ти и ни је иде ал но-
тип ски при мер до ми нант ног ви ђе ња по сле хлад но ра тов ског све та 
јер пред ста вља кла сич ну при ме ну по ли ти ке си ле. Ме ђу тим, њен 
зна чај оста је из у зе тан уто ли ко што на ве де на агре си ја оли ча ва са-
му су шти ну ствар не пре крет ни це ко ја је на ста ла у ме ђу на род ним 
од но си ма са па дом Бер лин ског зи да и окон ча њем хлад но ра тов ског 
све та. Су прот но основ ним по сту ла ти ма до ми нант не по сле хлад но-

18) Француска је опозицију у Сирији признала за јединог легитимног представника 
сиријског народа новембра 2012. док су САД то учиниле децембра исте године. Поред 
тога, постоје озбиљне индиције да наведене западне државе већ испоручују наоружање 
сиријској опозицији. Видети: “La France reconnaît l’opposition syrienne unifiée comme 
‘seule représentante du peuple’”, Le Monde, 13.11.2012, Интернет, http://www.lemonde.fr/
proche-orient/article/2012/11/13/la-france-reconnait-l-opposition-syrienne-unifiee-com me-
seule-representante-du-peuple_1790027_3218.html; “US recognises Syria opposition coali-
tion says Obama”, BBC,  12.12.2012, Интернет, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-20690148 и “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A”, The New 
York Times, 24.03.2012, Интернет, http://www.nytimes.com /2013/03/25/world/middleeast/
arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?hp&_r=1&.
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ра тов ске па ра диг ме, свет ни је по стао мо рал ни ји ни ти др жа ве од-
го вор ни је у „по тра зи за сло бо дом и прав дом” на кон кра ја хлад ног 
ра та. По ли ти ка си ле и пар ти ку лар них ин те ре са ни је не ста ла већ 
се, на про тив, одр жа ла у свом исто риј ском кон ти ну и те ту и у по-
сле хлад но ра тов ском пе ри о ду. Оно што се истин ски про ме ни ло са 
не стан ком би по лар ног си сте ма и у че му се фун да мен тал но са сто-
ји пре лом на тач ка је сте да је свет са кра јем хлад ног ра та пре шао 
из плу ра ли стич ког у ан ти плу ра ли стич ки ме ђу на род ни по ре дак. 
Основ ни услов та кве про ме не огле дао се у хо мо ге ни за ци ји ме ђу-
на род ног си сте ма. Ов де до ла зи мо до ва жне кон цеп ту ал не по де ле 
из ме ђу хе те ро ге них и хо мо ге них ме ђу на род них си сте ма.  

На и ме, то ком Хлад ног ра та су др жа ве по чи ва ле на пот пу-
но раз ли чи тим си сте ми ма вред но сти и прин ци пи ма ле ги ти ми те та. 
За за пад ни блок су би ли ка рак те ри стич ни ка пи та ли стич ко уре ђе-
ње, тр жи шна при вре да, при ват на сво ји на, ин ди ви ду ал не сло бо де и 
пред став нич ки де мо крат ски си стем. С дру ге стра не, ис точ ни блок 
био је ор га ни зо ван на прин ци пи ма „на род не де мо кра ти је” и план-
ске, со ци ја ли стич ке еко но ми је. Ме ђу на род ни си стем био је да кле 
хе те ро ге не при ро де и ме ђу на род но пра во је по чи ва ло на плу ра ли-
стич ким прин ци пи ма су ве ре не јед на ко сти и не ме ша ња у уну тра ње 
по сло ве дру гих др жа ва.

Крај Хлад ног ра та про ме нио је ово ста ње ства ри. У су ко-
бу две иде о ло ги је, за пад ни мо дел ли бе рал не де мо кра ти је од нео је 
пре ва гу и ме ђу на род ни си стем је од 1990. го ди не су штин ски про-
ме нио при ро ду пре шав ши из ста ња хе те ро ге ног, у ста ње хо мо ге-
ног (ма да не и уни вер за ли зо ва ног) ме ђу на род ног си сте ма. Упра во 
је на ве де на хо мо ге ни за ци ја би ла пред у слов отва ра ња но ве по сле-
хлад но ра тов ске ере чи ја се су шти на огле да у ра ђа њу ли бе рал ног 
ан ти плу ра ли зма. Ов де ће мо се на крат ко за др жа ти на пој мо ви ма 
ан ти плу ра ли зма и ли бе ра ли зма. 

Ан ти плу ра ли зам се од но си на прак су ко јом се ус по ста вља ју 
раз ли ке из ме ђу др жа ва пре ма њи хо вој уну тра шњој, тј. по ли тич-
кој, ор га ни за ци ји или њи хо вом спољ но по ли тич ком де ло ва њу.19) У 
сво јој би ти, ан ти плу ра ли зам пред ста вља не га ци ју су ве ре не јед на-
ко сти као кла сич ног плу ра ли стич ког прин ци па по ко јем сва ка др-
жа ва сло бод но и не за ви сно одр ђу је соп стве ни об лик и уну тра шње 
уре ђе ње.

19)  Видети: Gari Simpson, Velikesileiodmetničkedržave, Beogradski centar za ljudska prava, 
Beograd, 2006, str. 11.
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Ка да је у пи та њу ли бе ра ли зам, ов де је бит но ис та ћи да се у 
ме ђу на род ним од но си ма он мо же ис по љи ти у два об ли ка.20) У пр-
вом об ли ку је те жи ште на прин ци пу јед на ко сти што се ис по ља ва 
кроз то ле ран ци ју на раз ли чи тост и плу ра ли стич ку при ро ду ко ја за 
кон крет ну по сле ди цу има по што ва ње фун да мен тал них на че ла ме-
ђу на род ног пра ва по пут су ве ре не јед на ко сти и прин ци па не ме ша-
ња у уну тра шње по сло ве дру гих др жа ва. Дру ги об лик пр вен стве но 
се осла ња на прин ци пе сло бо де и на прет ка и за сни ва се на иде ји 
о соп стве ном пре и мућ ству над оста лим иде о ло ги ја ма што га чи-
ни не то ле рант ним пре ма раз ли чи то сти ма. Ње го ва при ме на има за 
по сле ди цу кр ше ње плу ра ли стич ких прин ци па ме ђу на род ног пра ва 
кроз не ги ра ње су ве ре не јед на ко сти и ме ша ња у уну тра шње по сло-
ве дру гих др жа ва. 

Крај хлад ног ра та је, кроз по бе ду за пад ног бло ка, уни по-
лар ни мо ме нат и ши ре ње за пад не иде о ло ги је, омо гу ћио при ме ну 
овог дру гог об ли ка ли бе ра ли зма и ти ме отво рио еру ли бе рал ног 
ан ти плу ра ли зма. За пад на ли бе рал на иде о ло ги ја по ста ла је, под 
пла штом уни вер зал но сти, ар шин ко јим се ме ри ла по доб ност свих 
др жа ва. По том ар ши ну су не ким др жа ва ма ус кра ћи ва на од ре ђе на 
пра ва (су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет) док се дру гим др-
жа ва ма, у име њи хо ве иде о ло шке су пер и ор но сти, до зво ља ва ло не-
по што ва ње фун да мен тал них ме ђу на род них оба ве за, по пут за бра не 
упо тре бе си ле или за бра не ме ша ња у уну тра шње по сло ве дру гих 
др жа ва. Крај Хлад ног ра та је, да кле, услед хо мо ге ни за ци је ме ђу-
на род ног си сте ма ко ја се од ви ја ла на те ме љи ма за пад не ли бе рал не 
де мо кра ти је, отво рио но ву еру ан ти плу ра ли зма у ме ђу на род ним 
од но си ма. 

Ан ти плу ра ли зам по чи ва на од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма ко-
је пред ста вља ју исто риј ске кон стан те. Пр ва се од но си на пи та ње 
члан ства у ме ђу на род ном дру штву, од но сно при пад но сти гру пи 
или ис кљу че ња из гру пе иде о ло шки до ми нант них др жа ва. Дру га 
ка рак те ри сти ка ан ти плу ра ли зма огле да се у ре ла ти ви за ци ји или 
чак не по сред ном не ги ра њу плу ра ли стич ких прин ци па ме ђу на род-
ног пра ва. На га ла ше ни ин тер вен ци о ни зам у име ви ших вред но сти 
пред ста вља ње го ву тре ћу ка рак те ри сти ку. Све на ве де не ка рак те-
рист ке исто риј ски су по твр ђе не. Од 19. ве ка и Све те али јан се, до 
ан ти плу ра ли зма уну тар хлад но ра тов ских бло ко ва и Бре жње вље ве 
док три не „огра ни че ног су ве ре ни те та”, кон ти ну и тет на чи на функ-
ци о ни са ња у окви ру ан ти плу ра ли стич ког по рет ка је не спо ран. 

20) Видети опширније: Gerry Simpson, “Two Liberalisms”, EuropeanJournalofInternational
Law, Vol. 12, 2001, pp. 537-571.
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Ме ђу тим, нај ва жни ја ка рак те ри сти ка ан ти плу ра ли зма, од но-
сно ње го ва са ма су шти на, ле жи у чи ње ни ци да ан ти плу ра ли зам 
пру жа иде о ло шко по кри ће, тј. оправ да ње, за спро во ђе ње по ли ти ке 
си ле. Ову, исто риј ски та ко ђе по твр ђе ну ка рак те ри сти ку ан ти плу-
ра ли зма, по треб но је на гла си ти не са мо за то што је реч о са мој 
ср жи сва ког ан ти плу ра ли стич ког по рет ка, већ и због чи ње ни це да 
за пад ни ауто ри ко ји се ба ве про бле ма ти ком ан ти плу ра ли стич ког 
ме ђу на род ног по рет ка – или у тер ми но ло ги ји ен гле ске шко ле ме-
ђу на род них од но са „хи је рар хиј ског ме ђу на род ног дру штва” – ову 
су штин ску ка рак те ри сти ку јед но став но иг но ри шу. 

2.ПОИМАЊЕАНТИПЛУРАЛИЗМА
УОКОВИМАДОМИНАНТНЕИДЕОЛОГИЈЕ

На чи ње ни цу да ли бе рал ни ан ти плу ра ли зам ни је пра вил но 
схва ћен, не дво сми сле но ука зу ју ра до ви ауто ра ко ји су, об ра ђу ју ћи 
углав ном про бле ма ти ку ши ре ња де мо кра ти је, и са ми кон ста то ва ли 
ан ти плу ра ли стич ки обрт ко ји је на стао на кон кра ја Хлад ног ра та 
(2.2). У окви ру овог ра да ће мо се освр ну ти на че ти ри ауто ра чи ји 
тек сто ви у пу ној ме ри илу стру ју жи ла вост и сна гу до ми нант не по-
сле хлад но ра тов ске па ра диг ме (2.1). Реч је о  Ви ли ја му Клеп то ну 
(Wil li am Clap ton), Ије ну Клар ку (Ian Clark), Кри сто фе ру Хоб со ну 
(Chri stop her Hob son) и Да ри ју Ба ти сте ли (Da rio Bat ti stel la).

2.1.–ПоимањеантиплурализманаЗападу:критичкиосврт

Рад Ви ли ја ма Клеп то на, са аустра лиј ског Уни вер зи те та Но-
вог Ју жног Вел са (Uni ver sity of New So uth Wa les), пред ста вља из-
ра зи ти при мер од су ства кри тич ког при сту па по сле хлад но ра тов-
ском ан ти плу ра ли зму.21) У уво ду свог члан ка Клеп тон кон ста ту је 
да је крај Хлад ног ра та отво рио но ву еру ин тер вен ци о ни зма за-
пад них др жа ва. Во ља за пад них др жа ва, на ста вља аутор, у пр вом 
ре ду САД и Ве ли ке Бри та ни је, да „вој но ин тер ве ни шу на ме сти ма 
по пут Ко со ва, Ав га ни ста на и Ира ка са ци љем про мо ци је ли бе ра-
ли зма” мно ге ис тра жи ва че на ве ла је да за кљу че да је крај Хлад ног 
ра та до вео до ожи вља ва ња ан ти плу ра ли зма, од но сно хи је рар хиј-
ских трен до ва унутaр ме ђу на род ног дру штва.22)

21) William Clapton, “Risk and Hierarchy in International Society”, GlobalChange:Peaceand
Security, Vol. 21, Issue 1, 2009, pp. 19-35. Видети и: William Clapton, Shahar Hameiri, “The 
Domestic Politics of International Hierarchy: Risk Management and the Reconstitution of 
International Society”, InternationalPolitics, Vol. 29, No. 1, 2012, pp. 59-77. 

22) William Clapton, “Risk and Hierarchy in International Society”, op. cit., pp. 19-20.
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По ла зе ћи од на ве де не кон ста та ци је, Клеп тон по ста вља сле-
де ће пи та ње: шта те ра за пад не др жа ве да ин тер ве ни шу, у не ким 
слу ча је ви ма упо тре бља ва ју ћи и си лу, ка ко би про мо ви са ле ли бе-
рал не вред но сти?23) Ово пи та ње са мо по се би до вољ но го во ри о од-
су ству схва та ња и пра вил ног про ми шља ња по сле хлад но ра тов ског 
ан ти плу ра ли зма. На и ме, аутор не по ста вља пи та ње за што за пад не 
др жа ве вој но ин тер ве ни шу, већ за што на сил но про мо ви шу ли бе-
рал не вред но сти. Иде ја да је пра ви циљ на ве де них ин тер вен ци ја 
– Ко со во (1999. год.), Ав га ни стан (2001. год.), Ирак (2003. год.) 
– про мо ци ја ли бе рал них вред но сти, а не ре ци мо оства ре ње не ких 
кон крет них, еко ном ских или ге о по ли тич ких те жњи, очи глед но ни-
је упит на.  

На та кво, у стар ту ар би трар но огра ни че но пи та ње, аутор да-
је сле де ћи, ско ро за па њу ју ћи од го вор. По ла зе ћи од пој ма ри зи ка, 
на на чин на ко ји га упо тре бља ва Ул рих Бек (Ul rich Beck), да кле ри-
зи ка ко ји због кон ти ну и ра ног про це са ин ду стри ја ли за ци је по ста је 
у мо дер ном све ту све ма ње де фи ни сан и ја сан, Клеп тон сма тра да 
за пад на дру штва, за бри ну та „но вим фор ма ма без бед но сних ри зи-
ка”, по пут те ро ри зма, ко ји упра во пред ста вља не де фи ни сан ри зик 
у вре ме ну и про сто ру, на сто је да се за шти те од та квог ри зи ка та ко 
што по ку ша ва ју да пре о бли ку ју зо не ри зи ка, ко је се иден ти фи ку ју 
сход но њи хо вим уну тра шњим ка рак те ри сти ка ма као не ли бе рал не 
др жа ве или про па ле др жа ве (fa i led sta tes).24)  

Дру гим ре чи ма, по сле хлад но ра тов ски ан ти плу ра ли зам, са 
свим сво јим ка рак те ри сти ка ма – вој ним ин тер вен ци ја ма, ре ла ти-
ви за ци јом или не по сред ним кр ше њем фун да мен тал них нор ми ме-
ђу на род ног пра ва – по сле ди ца је за бри ну то сти за пад них др жа ва 
услед по сто је ћих не де фи ни са них ри зи ка на ме ђу на род ној сце ни. 
Све на ве де не за пад не ин тер вен ци је, од Ко со ва до Ира ка, пред ста-
вља ју, да кле, са мо ре ак ци ју на без бед но сне или дру ге ри зи ке чи је 
се из во ри ште на ла зи у окви ру на пад ну тих др жа ва.25) Да ли је по-
треб но на гла си ти да ова кво ви ђе ње ни ма ло не од го ва ра чи ње нич-
ном ста њу по ме ну тих кри за? Сту ди је слу ча ја ко је се ти чу, Ко со ва 
и Ме то хи је, Ира ка или да нас „Арап ског про ле ћа”, ја сно ука зу ју да 

23) Ibid., p. 20.

24) Ibid.

25) “Interventions in Iraq, Afghanistan and Kosovo, for example, have all arguably been moti-
vated by the perception of intolerable security risks to Western interests. In each case, the 
intervening powers have sought to effect liberal democratic reform in these territories. The re-
sult, as noted, is the erosion of international society’s pluralist constitution and the emergence 
of a more hierarchical international society, one in which states are compelled to conform to 
positive standards of liberalism and democracy in order to qualify for full membership within 
international society”, Ibid., p. 35.
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се уме ша ност За па да мо же на ћи мно го ки ло ме та ра уз вод но од из-
би ја ња са мих кри за.26)   

Ен гле ски про фе сор Кри сто фер Хоб сон усред сре ђу је сво ју 
па жњу на про бле ма ти ку ши ре ња де мо кра ти је (de moc racy pro mo-
tion).27) На пр ви по глед, реч је о ра ду ко ји уно си  не што кри тич ни ји 
при ступ у од но су на иде ју и прак су на ме та ња ли бе рал них вред но-
сти у по сле хлад но ра тов ском пе ри о ду. Аутор по ла зи од кон ста та ци-
је да ши ре ње де мо кра ти је да нас, у пр вој де це ни ји 21. ве ка, на и ла зи 
на ве ће по те шко ће не го што је то био слу чај у по след њој де це ни ји 
про шлог ве ка, ка да је про мо ци ја ли бе рал них вред но сти пред ста-
вља ла „дух вре ме на”. Те ро ри стич ки на пад из вр шен 11. сеп тем бра 
2001. го ди не, као и вој не ин тер вен ци је за пад них зе ма ља у Ав га ни-
ста ну и Ира ку пред ста вља ју тач ку од ко је је да ље ши ре ње де мо кра-
ти је по ста ло про бле ма тич ни је.

На овом ме сту тре ба ло би за ста ти и ис та ћи, за ауто ра очи-
глед но пе ри фер ну, а за пра во су штин ски бит ну ми сао о ра ту у 
Ира ку. На и ме, го во ре ћи о Бу шо вом „ра ту про тив те ро ри зма”, из-
вр ше ним вој ним ин тер вен ци ја ма про тив Ав га ни ста на и Ира ка и 
чи ње ни ци да су оне до не кле дис кре ди то ва ле иде ју о на ме та њу де-
мо кра ти је, Хоб сон уз гред по ми ње да је по сто ја ла ди ску си ја у ве зи 
са тим да ли се две на ве де не вој не ин тер вен ци је уоп ште мо гу под-
ве сти под при ме ре на сил ног на ме та ња де мо кра ти је јер мо же из гле-
да ти „да је де мо кра ти ја ов де пр вен стве но по слу жи ла као postfacto 
ре то рич ко оправ да ње”.28) Ово је вред но по ме на из про стог раз ло га 
што се ауто ра очи глед но ни ма ло не ти че ово уз гред по ме ну то, а за-
пра во фун да мен тал но пи та ње. 

Да ли је де мо крат ска ре то ри ка у слу ча ју Ира ка пред ста вља ла 
са мо по кри ће и шта је по кри ва ла? – пи та ња су од су штин ског зна-
ча ја за схва та ње по сле хлад но ра тов ског пе ри о да и ње го ве основ не 
цр те: ли бе рал ног ан ти плу ра ли зма. За Кри сто фе ра Хоб со на, она су 
бе зна чај на. Аутор на њих од го ва ра твр де ћи да је ап со лут но све јед-
но да ли се две на ве де не вој не ин тер вен ци је мо гу истин ски под-
ве сти под ка те го ри ју на сил ног на ме та ња де мо кра ти је. Оне је су 
при ме ри на ме та ња де мо кра ти је за то „што су на тај на чин ак ци је 

26) „Арапско пролеће” пружа добру илустрацију вишегодишње америчке стратегије 
„демократизације” „великог Средњег Истока”. Видети: Katerina Dalacoura, “US democ-
racy promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: a critique”, International
Affairs, Vol. 81, Issue 5, 2005, pp. 963-979.

27) Christopher Hobson, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, Alternatives, Vol. 34, 
No. 4, 2009, pp. 383-405; Christopher Hobson, “Liberal democracy and beyond: extending 
the sequencing debate”, InternationalPoliticalScienceReview, Vol. 33, No. 4, 2012, pp. 441-
454.

28) Christopher Hobson, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, op. cit., p. 392.
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Бу шо ве ад ми ни стра ци је би ле пер ци пи ра не и за то што су на осно ву 
то га про це њи ва не”.29) 

На кон што је на овај на чин из бег ну то пи та ње од фун да мен-
тал ног зна ча ја за схва та ње по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род них 
од но са, аутор на ста вља соп стве ним то ком ми сли твр де ћи да 11. 
сеп тем бар 2001. го ди не као ни ра то ви у Ав га ни ста ну и Ира ку ко ји 
су усле ди ли, не пред ста вља ју пре крет ни цу у сми слу да се са екс-
пан зи јом ли бе рал них вред но сти пре ста ло или је тре ба ло ста ти.30) 
На про тив, не за ви сно од кон ста та ци је да та кво по на ша ње за пра во 
пред ста вља ан ти плу ра ли стич ки обрт у ме ђу на род ним од но си ма 
и ства ра хи је рар хиј ско ме ђу на род но дру штво, не за ви сно чак и од 
мо гу ће де ли мич не кри ти ке по ко јој је на ве де ни про цес ис кљу чи во 
во ђен од стра не за пад них зе ма ља и ба рем де лом за рад за до во ље ња 
кон крет них ин те ре са, Кри сто фер Хоб сон сма тра да тре ба на ста ви-
ти са прак сом ши ре ња де мо кра ти је али да је нео п ход но исто вре ме-
но про на ћи бо ље на чи не за да ље де ло ва ње.31)   

Ијен Кларк нам у свом члан ку о ме сту де мо кра ти је у ме-
ђу на род ном дру штву да је ве ро ват но нај не у трал ни ји и ма хом де-
скрип тив ни пре сек ста ња по сле хлад но ратвске ан ти плу ра ли стич ке 
ствар но сти.32) У на ве де ном ра ду, аутор да је пре глед свих бит них 
еле ме на та ан ти плу ра ли зма ме ђу ко ји ма пр во ме сто за у зи ма ран ги-
ра ње др жа ва пре ма њи хо вој уну тра шњој ор га ни за ци ји и прин ци-
пи ма ле ги ти ми те та на ко ји ма по чи ва ју, што не ким др жа ва ма омо-
гу ћа ва члан ство у ан ти плу ра ли стич ком ме ђу на род ном дру штву, 
док дру ге др жа ве из тог дру штва би ва ју ис кљу че не.33)   

Аутор за тим на по ми ње да је упра во крај Хлад ног ра та омо-
гу ћио пре лаз ка јед ном нор ма тив ни јем уре ђе њу ме ђу на род ног дру-
штва ко је се за сни ва на нор ма ма нај моћ ни јих др жа ва – за пад них 
ли бе рал них де мо кра ти ја.34) Под се ћа, та ко ђе, на чи ње ни цу да је но-
ви по сле хлад но ра тов ски од нос сна га у ма те ри јал ном сми слу омо-
гу ћио из ра ња ње де мо кра ти је као оп ште при хва ће не ме ђу на род не 
нор ме. Ијен Кларк за тим на во ди и мо гу ће сум ње ко је се ја вља ју 
у по гле ду про бле ма ти ке ши ре ња де мо кра ти је на ко ју се по не кад 
гле да као про ду же так мо ћи за пад них др жа ва. На та кве сум ње су, 

29)  Ibid.

30)  Ibid., p. 389.

31)  Ibid., p. 397.

32) Ian Clark, “Democracy in International Society: Promotion or Exclusion?”, Millennium –
JournalofInternationalStudies, Vol. 37, No. 3, 2009, pp. 563-581.

33)  Ibid., pp. 564-566.

34)  Ibid., p. 567.
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ка же аутор, сва ка ко има ле ути ца ја и вој не ин тер вен ци је на Ко со ву 
и у Ира ку.35)

Ко нач но, Кларк ис ти че да је сто го ди шњи Вил со нов про грам 
о утвр ђи ва њу де мо кра ти је у све ту да нас, и „ба рем за са да”, по стао 
не што ма ње из ве стан.36) Ни у јед ном тре нут ку ме ђу тим, аутор не 
до во ди у пи та ње до бре на ме ре За па да ни ти алу ди ра, чак ни из да-
ле ка, на основ ну ка рак те ри сти ку ан ти плу ра ли зма ко ја се са сто ји у 
иде о ло шком при кри ва њу по ли ти ке си ле.

Фран цу ски про фе сор ме ђу на род них од но са Да рио Ба ти сте-
ла ве ро ват но је нај бли жи пра вил ном и пот пу ном схва та њу ан ти-
плу ра ли стич ког по рет ка.37) У члан ку ко ји но си на слов „За пад, из-
во зник де мо кра ти је”, Ба ти сте ла по вла чи ја сну цр ту кон ти ну и те та 
из ме ђу про мо ци је де мо кра ти је ко ја је за по че ла на кон па да Бер лин-
ског зи да, и по на ша ња нај моћ ни јих европ ских др жа ва, од по на ша-
ња Шпа ни је у Ју жној Аме ри ци у 16. ве ку до по но ша ња оста лих 
кон ти нен тал них си ла при ли ком ко ло ни за ци је Ази је и Афри ке. 

Да рио Ба ти сте ла се та ко вра ћа на вил со нов ско из во ри ште 
иде је о ши ре њу де мо кра ти је, али пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу Вил-
со но ве ре то ри ке и ре ал-по ли тич ке прак се САД из истог пе ри о да.38) 
Аутор не дво сми сле но ука зу је и на чи ње ни цу да се у за чет ку тог 
исто риј ског кон ти ну у ма екс пан зи је За па да на ла зи „за пад на иде о-
ло ги ја”, као свест о соп стве ној су пер и ор но сти у од но су на оста так 
све та. Реч је о јед ној офан зив ној ви зи ји у ко јој су бе ли љу ди ду жни 
да ши ре хришћанство, разум или цивилизацију, сход но од го ва ра ју-
ћим исто риј ским пе ри о ди ма. “И од кра ја Хлад ног ра та, стра те ги ја 
из во за де мо кра ти је ус по ста ви ла је ве зу са том тра ди ци јом: по пут 
Шпа на ца ко ји су би ли згро же ни при но сом људ ских жр та ва код 
Асте ка, по пут Ен гле за, зга ђе них спа љи ва њем удо ви ца на ло ма ча-
ма њи хо вих по кој них му же ва, Ни ко ла Сар ко зи (Ni co las Sar kozy) 
сма тра да ‚не ма мо пра во да пу сти мо вар ва ре да по бе де у Ав га ни-
ста ну’”.39)  

Ако је при звук члан ка про фе со ра Ба ти сте ле не сум њи во кри-
тич ког то на ли те та, иде ја ипак оста је не до ре че на, што се нај бо ље 

35) Иако Ијен Кларк у чланку о којем овде говоримо крајње неутрално приступа питању 
антиплурализма, те чак помиње НАТО агресију без доношења вредносних судова о њој, 
битно је истаћи да Кларк сматра да је НАТО агресија 1999. године била оправдана, што 
га суштинску сврстава у оквире доминантне послехладноратовске парадигме. Видети: 
Ian Clark, LegitimacyinInternationalSociety, Oxford University Press, Oxford, 2005.

36) Ibid., p. 581.

37) Dario Battistella, “L’Occident, exportateur de démocratie”, op. cit.

38) Ibid., pp. 814-815.

39) Ibid., p. 824.
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ви ди из по след њег па су са. На ве де ном па су су не до ста је за пра во 
нај ва жни ја ка ри ка у лан цу – а то је зла то. На и ме, ка да се спо ми ње 
де ло ва ње Шпа на ца у Цен трал ној и Ју жној Аме ри ци у 16. ве ку, не-
до вољ но је, и за пра во не тач но, оста ти на иде ји да су Шпан ци из вр-
ши ли сил не по ко ље са мо за то што су би ли згра ну ти чи ње ни цом да 
су Асте ке при но си ле људ ске жр тве сво јим бо го ви ма. У од но су на 
зла ко ја су Шпан ци та да по чи ни ли, та ква иде ја за пра во је ло гич ки 
нео др жи ва. Шпан ско по на ша ње се је ди но мо же об ја сни ти ин те-
ре сом – у овом слу ча ју, об ја шња ва се ве ли ким ко ли чи на ма оте тог 
зла та.40) Иако се мо жда ра ди са мо о недoрeчености, по јам ин те ре са 
ов де не до ста је Да ри ју Ба ти сте ли, а у том пој му ле жи су шти на.  

2.2.Правилносхватањеантиплурализма:
идеологијакаопокрићеполитикесиле

Иако се чи ни да је Да рио Ба ти сте ла нај бли жи пра вил ном 
опи су по сле хлад но ра тов ског пе ри о да кроз ли бе рал ни ан ти плу ра-
ли зам, ни је дан од на ве де них ауто ра не успе ва да из ра зи су шти ну. 
Ни у јед ном тек сту се не по ми ње по сто ја ње кон крет них, ни ма ло 
уни вер зал них ци ље ва, ни ти се по ми ње основ на функ ци ја сва ке 
иде о ло ги је (са уни вер за ли стич ким пре тен зи ја ма на ме ђу на род ној 
сце ни) ко ја се са сто ји у при кри ва њу спро во ђе ња по ли ти ке си ле за-
рад ис пу ња ва ња пар ти ку лар них ин те ре са. Ни у јед ном тре нут ку 
на ве де ни ауто ри не до во де у пи та ње де мо кра ти ју као уни вер зал-
ни прин цип ле ги ти ми те та и као до бро по се би (по сту лат ко ји би 
се ина че мо гао под врг ну ти кри тич ком ми шље њу), ни ти до во де у 
пи та ње те о ри ју о „ми ро љу би вим де мо кра ти ја ма” (ко ја је и са ма 
иде о ло шке при ро де), ни ти ко нач но до во де у пи та ње до бре на ме-
ре во де ћих за пад них си ла у ан ти плу ра ли стич ком по рет ку.41) При 
то ме, чи ни се да не би би ло мно го те шко, а још ма ње по гре шно, 
на пра ви ти па ра ле лу из ме ђу, на при мер, ин те ре са ко ји су Шпан ци 
по ка за ли за Цен трал ну и Ју жну Аме ри ку у 16. ве ку због зла та, и 
ин те ре са ко ји САД по ка зу ју за Бли ски и Сред њи Ис ток да нас због 
„цр ног зла та”.42)

40) Видети о деловању Шпанаца у Централној и јужној Америци: Bartolome de las Kasas, 
KratakizveštajouništavanjuIndija, Filip Višnjić, Beograd, 2002. 

41) Теорија о мирољубивим демократијама (peace-loving democracies) несумњиво је 
идеолошког карактера. Било би јако занимљиво видети шта би се десило када би 
данас Србија, као неспорно демократска држава, одлучила да врати своју војску у 
своју јужну покрајину, на шта иначе има право сходно Резолуцији  СБУН 1244 (1999) 
и њеном четвртом параграфу? За критички осврт и побијање теорије о мирољубивим 
демократијама видети: Joanne Gowa, “The Democratic Peace after the Cold War”, Econom
ics&Politics, Volume 23, July 2011, pp. 153-171.

42)  Да ли Сједињене Америчке Државе желе да контролишу енергенте Блиског и Средњег 
Истока како би осигурале сопствено снабдевање или како би, на пример, контролисале 
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Због то га је чи ње ни ца да ни (за пад ни) ауто ри ко ји су све сни 
ан ти плу ра ли стич ке при ро де по сле хла до ра тов ског све та, од но сно 
пра вил но кон ста ту ју ње го ве хи је рар хиј ске трен до ве, ни су у ста њу 
да пре по зна ју су штин ску ка рак те ри сти ку та квог по рет ка, из ра зи то 
за ни мљи ва и за пра во по уч на. Та чи ње ни ца, осим што све до чи о 
то ме да на ве де ни ауто ри не из ла зе из ла на ца вла да ју ће иде о ло ги је 
(што са мо по се би отва ра низ озбиљ них пи та ња епи сте мо ло шке 
при ро де), на да све по ка зу је да до ми нант на по сле хлад но ра тов ска 
па ра диг ма још увек не дво сми сле но пру жа основ ни оквир за про-
ми шља ње ме ђу на род них од но са на За па ду. 

Као што смо ви де ли ме ђу тим, на ве де на па ра диг ма по чи ва на 
обич ној илу зи ји. Пре лом на тач ка пре ла ска из би по лар ног у пост-
би по лар ни си стем не мо же се про на ћи у по сту ла ту о мо ра ли за ци ји 
ме ђу на род них од но са и пре стан ку спро во ђе ња по ли ти ке си ле на 
ме ђу на род ној сце ни. Као и за вре ме Хлад ног ра та, пар ти ку лар ни 
ин те ре си и да ље пред ста вља ју основ не мо ти ве ак ци ја др жа ва у 
окви ру ме ђу на род ног си сте ма и у том сми слу је кон ти ну и тет из-
ме ђу хлад но ра тов ског и по сле хлад но ра тов ског пе ри о да не спо ран. 

Пре лом на тач ка огле да се у не че му дру гом. Крај хлад ног ра та 
из не дрио је ан ти плу ра ли стич ки ме ђу на род ни по ре дак у ко јем се, 
за раз ли ку од хлад но ра тов ског пе ри о да, при ме на си ле ефи ка сни је 
при кри ва и прав да по сред ством до ми нант не иде о ло ги је уни вер за-
ли стич ких пре тен зи ја. У то ме, и са мо у то ме, се са сто ји ствар на 
пре крет ни ца пост-би по лар ног све та.
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MilosJovanovic

POST-COLDWARWORLDBETWEENIDEOLOGY
ANDPOWERPOLITICS

Resume
The end of the Cold War en gen de red new be li efs re la ted to the 

na tu re of the in ter na ti o nal system that had emer ged in the 1990s. The 
do mi nant vi sion of the “New World Or der” lays in the idea that from 
the fall of the Ber lin Wall in ter na ti o nal re la ti ons ha ve been ba sed on 
obe di en ce to ju sti ce and in ter na ti o nal law and that con se qu ently, po wer 
po li tics has been aban do ned. In that sen se, it was cla i med that the rup-
tu re pro vo ked by the end of the Cold War was of a mo ral kind. This do-
mi nant vi sion of the post-Cold War era is sub stan ti ally ba sed on li be ral 
ide as, lar gely pro mo ted af ter the fall of the Ber lin Wall, no tably in the 
work of Fran cis Fu kuyama. Is su es con cer ning de moc racy pro mo tion, 
hu man rights, right to self-de ter mi na tion, hu ma ni ta rian in ter ven ti ons, 
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in ter na ti o nal law and its ef fec ti ve ness among few ot hers, re pre sen ted 
the cen tral the mes for re se ar chers in the In ter na ti o nal Re la ti ons fi eld 
in the last de ca de of the 20th cen tury. The first ma jor events in the post-
Cold War hi story se e med to cor ro bo ra te this pa ra dig ma tic turn. The 
NA TO mi li tary in ter ven tion aga inst the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via 
in 1999 was pre sen ted and vi e wed as the ul ti ma te ve ri fi ca tion of the 
new pa ra digm. The la test events in the Mid dle East mar ked a re vi ta li-
za tion of the do mi nant post-Cold War vi sion that so mew hat fa ded with 
the 9/11 ter ro rist at tacks and the sub se qu ent wars in Afg ha ni stan and 
Iraq. The re cent cri sis in the Mid dle-East (the “Arab Spring”) is in-
deed analyzed in terms of the clas si cal li be ral pro blem of de moc racy 
pro mo tion. Con trary to that do mi nant vi sion of post-Cold War in ter na-
ti o nal re la ti ons, the pa per sug gests that the fun da men tal cha rac te ri stic 
of the post-Cold War era re si des in the emer gen ce of an an ti-plu ra li stic 
in ter na ti o nal so ci ety. Mo re im por tantly, it stres ses out the main cha rac-
te ri stic of such an an ti-plu ra li stic in ter na ti o nal so ci ety, which is the pos-
si bi lity to pro vi de ef fi ci ent ide o lo gi cal le gi ti mi za tion of con stant sta te 
ac ti ons that are ba sed on po wer po li tics and the law of the stron gest. 
This fun da men tal fe a tu re of an ti-plu ra lism has to be po in ted out not 
only be ca u se of its in trin sic we ight, but al so be ca u se it is sur pri singly 
well ig no red even by the IR scho lars that ha ve no ti ced the an ti-plu ra li-
stic turn in in ter na ti o nal re la ti ons af ter the end of the Cold War. 
Key words: post-cold war era, li be ra lism, hu man rights, de moc racy, mi li tary 

in ter ven ti ons, ide o logy, an ti-plu ra lism, Ko so vo and Me to hi ja, 
„Arab spring”, Libya

* Овај рад је примљен 18. марта 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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Душан Пророковић
Центар за стратешке алтернативе, Београд

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 
(БЈР) МАКЕДОНИЈЕ*

Са же так
Ге о стра те гиј ски, Ма ке до ни ја је нај ва жни ја зе мља Бал ка на. 

Про ход на је по вер ти ка ли и хо ри зон та ли и пред ста вља ко му ни ка-
циј ско сре ди ште ре ги о на. Ипак, она не ма стар те гиј ску ду би ну па 
је ра њи ва. По ли тич ки си стем је не ста би лан, а ме ђу ет нич ки од но си 
ло ши, што је не по вољ но по ге о по ли тич ки по ло жај. Уз то, Ма ке-
до ни ја има круп не спо ро ве са све че ти ри су сед не зе мље. На чин за 
по пра вља ње по зи ци је се тра жи у ве зи ва њу за САД, ко ји ма је Бал-
кан ва жан у спре ча ва њу ши ре ња зо не ути ца ја Ру си је и Не мач ке на 
ис точ ни Ме ди те ран.
Кључ не ре чи: Ма ке до ни ја, Бал кан, ет нич ки са став ста нов ни штва, ме ђу-

ет нич ки од но си, НА ТО, атлан ти зам, нео о сма ни зам, ге о-
по ли ти ка, ге о стра те ги ја.

* У СФР Југославији Социјалистичка Република Македонија је била једна од шест 
федералних јединица.Због њеног назива током пет деценија постојања трајао је и грчко-
југословенски спор. Декларацијом о независности од 25.09.1991. проглашава се име 
државе Република Македонија, што опет изазива реакцију Грчке. У Грчкој Македонија 
је назив за северни регион са седиштем у Солуну (Μακεδονία), а грчки званичници 
наводе и низ историјских разлога због којих се назив Македонија не може везивати за 
државу проистеклу распадом Југославије. Услед грчког протеста, ова држава је у ОУН 
примљена 08.04.1993. Резолуцијом Генералне скупштине бр. 47/225 под „привременим“ 
називом-Бивша југословенска Република Македонија (мак.Поранешна Југословенска 
Република Македонија, енг. Former Yugoslav Republic of Macedonia, па се зато често 
користи скраћеница FYROM).До 2013. године под уставним именом Репубику 
Македонију је признало 125 чланица ОУН, међу њима и четири сталне чланице СБ-
САД, Велика Британија, Русија и Кина, али је у већини међународних организација 
задржан назив БЈР Македонија. Резолуција ГС ОУН може се пронаћи на: http://www.
un.org/documents/ga/res/47/a47r225.htm
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ЕТНИЧКА СТРУКТУРА 
СТАНОВНИШТВА И МЕЂУЕТНИЧКИ ОДНОСИ

Ма ке до ни ја је ју жно е вроп ска и бал кан ска др жа ва. У њој се 
из два ја ју три ре љеф не це ли не: 1) пла нин ска област за пад не Ма-
ке до ни је, ко ју чи не креч њач ки ма си ви за пад но-вар дар ске гру пе 
пла ни на-Пе ла го ни да и Шар ски ма сив, a у ко је се усе ца ју ду бо ке 
до ли не и ко тли не; 2) По вар дар је или Ни ска Ма ке до ни ја,тек тон ски 
ла би лан про стор ис пу њен ре ка ма и је зе ри ма, са ни зом ме ђу соб но 
по ве за них ко тли на; 3) ис точ но-ма ке дон ска пла нин ска област ко ја 
при па да ста рим гро мад ним пла ни на ма ро доп ског си сте ма1). 

Иако је кон ти нен тал на зе мља без из ла за на мо ре и по по вр-
ши ни ма ла (25.713 км2 са 748 км ду гом коп не ном гра ни цом), реч ним 
до ли на ма и ко тли на ма те ри то ри ја је про ход на и по вер ти ка ли ко-
јом се сред ња Евро па по ве зу је са Егеј ским мо рем, и по хо ри зон та-
ли ко јом се по ве зу ју за пад на цр но мор ска и ју жна ја дран ска оба ла. 
Ана ли зи ра ју ћи Бал кан ско по лу о стр во, Јо ван Цви јић је за кљу чио 
да по сто је две ге о граф ске обла сти од по себ ног зна ча ја. Пр ва је-
Цен трал на област, а дру га-Те ри то ри јал но је згро, као кључ на тач-
ка Цен трал не обла сти. Цен трал на област се на ла зи у че тво ро у глу 
Со фи ја-Ниш-При шти на-Ско пље, она ни је ге о ме триј ско сре ди ште 
Бал ка на, али је „у ко му ни ка циј ском, вој но-стра те гиј ском, по ли тич-
ком и кул тур но-ци ви ли за циј ском сми слу сва ка ко ње го во ср це“2).
Те ри то ри јал но је згро пред ста вља про стор ко ји об у хва та ши ри ре-
ги он Ско пља, укљу чу ју ћи Скоп ску Цр ну го ру, Вод но, Ку ма но во и 
срп ски Бу ја но вац. Агло ме ра ци ја глав ног гра да Ма ке до ни је је Те-
ри то ри јал но је згро Бал ка на и то је још је дан раз лог због ко јег је 
Ма ке до ни ја „вој но ге о граф ски и ге о стра те гиј ски ве о ма зна чај на за 
ре ги о нал не си ле (Тур ску и Не мач ку) и за су се де“3). На осно ву од-
лу ке Со бра ни ја, Вла да Ма ке до ни је је 09.10.2008. при зна ла не за-
ви сност „Ре пу бли ке Ко со во“ и ус по ста ви ла би ла те рал не од но се, 
па се у зва нич ним по да ци ма на во ди ка ко се Ма ке до ни ја има пет 
су се да4). Фор мал но-прав ни ста тус тзв. Ре пу бли ке Ко со во је спо ран, 

1) Дра ган Ва си ле ски, Бла го ја Мар ко ски, Ни ко ла Па нов, Ни ко ла В. Ди ми тров,Ѓoрѓи Па-
влов ски, На ци о нал на ге о гра фи ја за II-ра го ди на ре фор ми ра но гим на зи ско обра зо ва ние, 
Про свет но де ло, Ско пје, 2002, стр. 31-42.

2) Ми ло мир Сте пић,Ге о по ли тич ке им пли ка ци је срп ских ми гра ци ја. У: „Срп ско пи та ње-
ге о по ли тич ко пи та ње“, Јан тар гру па, Бе о град 2004, стр. 268.

3) Дра го љуб Се ку ло вић,Вој на ге о гра фи ја 2. Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о град, 2011, стр. 
123.

4) Ра ди ло се о ко ор ди ни ра ној ак ци ји САД са ци љем ге о по ли тич ке изо ла ци је Ср би је. Истог 
да на је иден тич ну од лу ку до не ла и Цр на Го ра, чи ме су сви ју жни су се ди Ср би је при зна-
ли „Ре пу бли ку Ко со во“. У Ско пљу су у раз ма ку од не ко ли ко са ти од лу чи ва ли и На род но 
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па се мо же кон ста то ва ти и ка ко се Ма ке до ни ја гра ни чи са че ти ри 
др жа ве: Грч ком, Бу гар ском, Ср би јом и Ал ба ни јом5). 

Цен трал но бал кан ски по ло жај усло вио је и ве ли ко ме ша ње 
ста нов ни штва. Де ло ва њем ен до ге них и ег зо ге них фак то ра, кроз 
пла нин ске ма си ве на ис то ку и за па ду зе мље су се усе ца ле реч не до-
ли не спу шта ју ћи се ка тек тон ским де пре си ја ма и про би ја ју ћи при-
род не пу те ве. Ови пу те ви са за па да и ис то ка боч но су се при па ја ли 
на вар дар ски ко ри дор, ко ји се про сти ре прав цем се вер-југ као при-
род ни ко му ни ка циј ски пра вац, што је омо гу ћи ло кон так те ста нов-
ни штва из раз ли чи тих ге о граф ских сре ди на. Про стор Ма ке до ни је 
је кон такт на зо на ви ше ра зно род них ет нич ких гру па, па је у ко-
му ни ка ци ји са грч ким, бу гар ским, ал бан ским, тур ским, вла шким, 
цин цар ским, ром ским и ро меј ским окру же њем сло вен ско ста нов-
ни штво, ко је је го во ри ло јед ним је зи ком и углав ном би ло истог по-
ре кла, фор ми ра ло свој си стем вред но сти, де ли мич но раз ли чит од 
си стемâ вред но сти ко ји су по сто ја ли ме ђу са пле ме ни ци ма у оста-
лим де ло ви ма Бал кан ског по лу о стр ва. По се бан пе чат фор ми ра њу 
си сте ма вред но сти да ју два ути ца ја-ви зан тиј ски и ото ман ски.

Од сло вен ског и сло ве ни зи ра ног ста нов ни штва фор ми ра се 
„ет нич ки фло тант на ма са“6). У за пад ним и ју жним де ло ви ма то 
је би ло ста нов ни штво код ко јег је пре о вла да ва ла свест о срп ском 
по ре клу, док се у ис точ ним де ло ви ма ви ше ве зи ва ло за бу гар ски 
иден ти тет. Не ка да шњи пре ми јер Ср би је Сто јан Но ва ко вић уви ђа 
слич но сти, али их ипак на зи ва по себ ним на ро дом, раз ли чи тим и 
од Ср ба и од Бу га ра7). Код бу гар ских по ли ти ча ра пре о вла ђу је је-
дин ствен став да је ма ке дон ски са мо ре ги о на ли зам ши рег бу гар-
ског иден ти те та.

По ред све га, код ве ли ког де ла сло вен ског ста нов ни штва у 
Ма ке до ни ји раз ви је на је и осо би на „мо рал не ми ми кри је“. Те шко 
је би ло од ре ди ти њи хов на ци о нал ни пред знак, јер се или ни су из-
ја шња ва ли, или је су она ко ка ко су ра зни „по пи си ва чи“ же ле ли да 
чу ју. Уз то, у XIX ве ку, ка да до ла зи до ства ра ња на ци о нал них др-
жа ва Ср ба, Бу га ра и Гр ка, ста нов ни ке Ма ке до ни је по че ли су сви да 

со бра ни је и Вла да. Од лу ка Вла де Ма ке до ни је о при зна ва њу „Ре пу бли ке Ко со во“ мо же 
се про на ћи на зва нич ној ин тер нет стра ни ци: http://vla da.mk. 

5) Пре ам бу лом Уста ва Ср би је Ко со во је де фи ни са но као Ауто ном на по кра ји на под при-
вре ме ном ме ђу на род ном упра вом. Јед но стра но про гла ше ну не за ви сност ко сов ских Ал-
ба на ца до мар та 2013. је при зна ло око 90 чла ни ца ОУН. Овим бро јем се стал но ма ни пу-
ли ше, па та чан број ни је утвр ђен.

6) Јо ван Цви јић, Про ма тра ња о ет но гра фи ји ма ке дон ских Сло ве на. [елек тронска верзија]. 
Књи жа ра Ге це Ко на, Бе о град 1906.

7) Јán Rychlík a kol.,Me zi Vídní a Ca ř i hra dem 1. Vi še hrad, Pra ha, 2009, str. 257.
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сво ја та ју. Оту да и раз ли чи те про це не о бро ју и са ста ву ста нов ни-
штва Ма ке до ни је у раз ли чи тим ис тра жи ва њи ма.

Про блем се ја вљао и у то ме што за вре ме ото ман ске упра ве 
Ма ке до ни ја ни је по сто ја ла као те ри то ри јал на це ли на, па су раз-
ли чи ти ауто ри по сма тра ли раз ли чи ти про стор. Оту да и раз ли ка 
у укуп ном бро ју ста нов ни ка. У ге о граф ском сми слу, Ма ке до ни ја 
се де ли ла на: вар дар ски, пи рин ски и егеј ски део. Да на шња др жа-
ва Ма ке до ни ја се про сти ре вар дар ским и де ли мич но пи рин ским 
де лом. То је део ко ји је по сле бал кан ских ра то ва 1912-13. го ди не 
при пао Ср би ји. Ма ке дон ска др жа ва се про сти ре до гра ни ца ко је 
jeослободила срп ска вој ска. Ве ћи део Пи рин ске Ма ке до ни је је у 
Бу гар ској, а це ло куп на Егеј ска Ма ке до ни ја у Грч кој (да на шњи грч-
ки ре ги он-Ма ке до ни ја).

Табела бр. 1: Резултати различитих пописа у Македонији 1889-19058).

Словени Срби Бугари Грци Турци Албанци
Гопчевић 1889 / 2.048.000 57.600 201.140 231.400 165.620
Николаидес 1889 454.700 / / 656.300 576.600 /
Канчев 1900 / 700 1.184.036 124.211 489.664 225.125
Остерајх 1905 2.000.000 / / 200.000 250.000 300.000
Попис 1895 1.300.000 / / 250.000 550.000 125.000

По што је по сле 1945. Ма ке до ни ја до би ла ста тус ауто ном-
не, ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке ре пу бли ке, сте кли су се ин сти-
ту ци о нал ни усло ви да „на ци о нал но фло тант на ма са“ пре ра сте у 
ма ке дон ску на ци ју.Ко му ни стич ко ру ко вод ство је под сти ца ло на ци-
о нал но за о кру жи ва ње Ма ке до на ца, ка ко би се што ви ше ис ти снуо 
срп ски ути цај из овог ге о граф ског под руч ја9). Уз по моћ Са ве за ко-
му ни ста 1967. са зван је тзв. Са бор Ма ке дон ске пра во слав не цр кве 

8) Спиридон Гопчевић је био истраживач из Србије, Константинос Николаидес из Грчке, 
Васил Канчев из Бугарске, а Карел Остерајх из Аустрије. Турски попис је обухватао 
шире подручје од Македоније и спровођен је у Солунском и Битољском вилајету, као и 
Скопском санџаку. Према: Jaromir Budský,Etnická skladba osmanské Makedonie v obdobi 
let 1878-1913. U: Slovanske historické studie, 24/1998, Bratislava 1998, str. 311-372.

9) Ко му ни стич ка Ју го сла ви ја је по чи ва ла на кри ла ти ци „сла ба Ср би ја, ја ка Ју го сла ви ја“. 
Срп ски ин те рес је си сте мат ски са би јан од стра не Пар ти је и вла сти, па Ср би у БиХ и 
Хр васт кој ни су има ли пра во ни на ка кву ауто но ми ју, док су исто вре ме но у Ср би ји фор-
ми ра не две ауто ном не по кра ји не-Вој во ди на на се ве ру и Ко со во на ју гу. У Цр ној Го ри и 
Ма ке до ни ји се пу но ра ди ло на ства ра њу две но ве на ци је. Ви ше у: Jo sip Broz Ti to,Bor ba 
za oslo bo dje nje Ju go sla vi je 1941-1945. [knji ga I]. Kul tu ra, Be o grad, 1947, str. 131; Ro do ljub 
Čo la ko vić, Pre gled isto ri je Sa ve za ko mu ni sta Ju go sla vi je. In sti tut za oču va nje rad nič kog po-
kre ta, 

 Be o grad, 1963, str. 201.По чет ком ХХI ве ка ви дљи во је да су за пад ни цен три мо ћи на ста-
ви ли са спро во ђе њем истог прин ци па, па све чи не ка ко би се срп ски ути цај на Бал ка ну 
ми ни ма ли зо вао. Раз ло зи ова квог при ту па во де ћих зе ма ља НА ТО и ЕУ су ге о по ли тич ки.
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на Охри ду, на ко јем се до та да шња ар хи е пи ско пи ја „от це пи ла“ од 
ма тич не Срп ске пра во слав не цр кве. Ово је сво је вр стан ку ри о зи тет 
јер су „ате и стич ке вла сти ко је су ина че про го ни ле цр кву и од би ја ле 
сва ки до дир са ре ли ги јом, би ле глав ни уче сник у фор ми ра њу но ве 
цр кве не за јед ни це“10). До да нас, од лу ку ма ке дон ске цр кве ни је при-
зна ла ни јед на по ме сна пра во слав на цр ква, па је њен ста тус остао 
спо ран. Ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, у све му је ма ке дон ски клер 
имао и по др шку спо ља, пре све га од Ва ти ка на11).

У тра же њу исто риј ских те ме ља ма ке дон ског иден ти те та, ко-
му ни сти се углав ном ни су од ми ца ли да ље од ре во лу ци о нар не бор-
бе ВМРО12). То је би ло тај но дру штво, на ста ло у Со лу ну 1893. са 
ће ли ја ма ши ром Бал ка на-од Је дре на и Вар не, до Би то ља. Уну тар 
ра су те ор га ни за ци је по сто јао је из гра ђен став да се тре ба бо ри-
ти про тив ото ман ске оку па ци је, али и раз ли ке шта учи ни ти по сле 
то га. Јед но кри ло је би ло за ства ра ње „ауто ном не Ма ке до ни је“, а 
дру го за при па ја ње Бу гар ској. Пр ва оп ци ја је под ра зу ме ва ла осла-
ња ње на Ср би ју. Су коб из ме ђу „фе де ра ли ста“ и „вр хо ви ста“ у пе-
ри о ду из ме ђу два свет ска ра та би ће и ору жа ни у по је ди ним ма ке-
дон ским се ли ма13). Јак ути цај Бу гар ске одр жао се још ду го, што је 
1949. по себ но за бри ња ва ло САД. Раз ла зом Јо си па Бро за и Јо си фа 
Ви са ри о но ви ча 1948. Ју го сла ви ја се уда ља ва од со вјет ске ор би те и 
ства ра се но ви ге о по ли тич ки оквир на Бал ка ну. САД стра ху ју да уз 
по др шку СССР мо же до ћи до ак ти ви ра ња Бу гар ске у Ма ке до ни ји, 
са ци љем фор ми ра ња бал кан ске ге о по ли тич ке хо ри зон та ле Со фи-
ја-Ско пље-Ти ра на14). Ти ме би био угро жен и оп ста нак Ју го сла ви је, 

10) Ду шан Про ро ко вић, Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку ХХI ве ка. 
Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 554.

11) По гле да ти: др. Жар ко Га ври ло вић, Да вид про тив Го ли ја та, књи га пе та. Ен ци кло пе ди ја 
пра во сла вља, Бе о град 2010, стр. 76-78.

12) Вну тре шна Ма ке дон ска Ре во лу ци о нар на Ор га ни за ци ја . Ини ци ја то ри осни ва ња би ли 
су мла ди ма ке дон ски ин те лек ту ал ци-Да мјан Гру ев, Го це Дел чев и Иван Ха џи ни ко лов. 
Иде о лог ове ор га ни за ци је по ста је Ђор че Пе тров, про фе сор бу гар ске гим на зи је у Со лу-
ну.

13) „Вр хо ви сти“ су би ли ан ти ју го сло вен ска стру ја и за при па ја ње Бу гар ској, под кон тро лом 
Цен трал ног ма ке дон ског ко ми те та, што је на бу гар ском је зи ку Вър хо вен ма ке дон ски ко-
ми тет, па оту да и на зив „вр хо ви сти“. Њи ма је при па дао Вла до Чер но зем ски, атен та тор 
на кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју 1934. го ди не. Ово кри ло ВМРО је  кон-
тро ли са ло ју го за пад ни део Бу гар ске и има ло до бро на о ру жа не је ди ни це. Њи хов ути цај 
осе ћао се у ис точ ним де ло ви ма Вар дар ске Ма ке до ни је, Охри ду и Кру ше ву. „Фе де ра ли-
сти“ су за го ва ра ли оста нак у Ју го сла ви ји, уз обез бе ђи ва ње ауто но ми је за Ма ке до ни ју. 
Чи ни ли су га углав ном при пад ни ци ВМРО оку пље ни око ће ли ја у Ку ма но ву, Ско пљу и 
Би то љу. 

14) У САД је по сто ја ла бо ја зан да би удру жи ва њем со вјет ско-бу гар ских сна га мо гло до-
ћи до отва ра ња пи та ња Ма ке до ни је и ор га ни зо ва ња ре фе рен ду ма о оса мо ста љи ва њу. 
По сле по ра за ко му ни стич ких сна га у Грч кој и за о штра ва ња од но са са Ју го сла ви јом, 
је ди на др жа ва са из ла ском на то пло мо ре у ко јој је Мо сква има ла до ми нан тан ути цај, 
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а СССР би имао кон тро лу над те ри то ри јом ко ја по ве зу је Цр но мо-
ре и Ја дран.

По сле оса мо ста љи ва ња у Ма ке до ни ји се раз ви ја и про цес 
тра же ња исто риј ских ко ре на у ан тич ким вре ме ни ма. У ту ри стич-
ким бро шу ра ма Ма ке до ни ја се озна ча ва „ко лев ком ци ви ли за ци је“, 
ме ђу на род ни аеро дром се на зи ва „Алек сан дар Ве ли ки“, у цен тру 
Ско пља су по диг ну ти мо ну мен тал ни спо ме ник Алек сан дру Ма ке-
дон ском и три јум фал на ка пи ја, а згра де јав них уста но ва се зи да-
ју у „ма ке дон ском ан тич ком“ сти лу15).Ово иза зи ва до ста по ле ми ка 
уну тар Ма ке до ни је, па кон сен зус о то ме шта пред ста вља „сту бо-
ве на ци о нал не иден ти фи ка ци је“ и да ље не по сто ји. Ма ке дон ски 
на ро до твор ни про цес још увек ни је за вр шен, а у усло ви ма гло ба-
ли за ци је, ка да на ци о нал ни иден ти те ти сла бе, то иза зи ва и сла би је 
ве зи ва ње по је ди на ца за ко лек тив ни иден ти тет16).

Табела бр. 2: Етничка структура становништва у Македонији17)

Македонци Албанци Турци Роми Срби Муслимани Власи Бугари
Σ 1.290.981 506.083 77.959 53.879 38.939 19.571 9.695 1.417
% 65.17 25.57 3.85 2.66 2.08 0.97 0.47 0.07

На су прот ра сла бље ном и дез о ри јен ти са ном ма ке дон ском, 
сто ји хо мо ге ни ал бан ски фак тор. Ал бан ско пи та ње је нај ве ће уну-
тра шње по ли тич ко пи та ње. Ал бан ци чи не че твр ти ну по пу ла ци је 
и ет но про стор но су ком пакт ни, на се ље ни у за пад ном де лу зе мље, 
те ри то ри јал но по ве за ни са сво јим су на род ни ци ма у ис точ ној Ал-

оста је-Ал ба ни ја, па су САД ра чу на ле да циљ Мо скве мо же би ти по ве зи ва ње Со фи је 
и Ти ра не. О ово ме ви ше у по гла вљу-Про це на спо соб но сти ју го сло вен ског ре жи ма да 
одо ли со вјет ском при ти ску то ком 1949. У: Mom či lo Pa vlo vić,Do ku men ti CIA o Ju go sla vi ji 
1948-1983. In sti tut za sa vre me nu isto ri ju: Fa kul tet bez bed no sti: Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 
2009, str. 51-65.

15) О ово ме се ви ше мо же про чи та ти у члан ку Ме тјуа Брун ва се ра у Њу јорк тај мсу од 
13.10.2011 (Mat thew Brun was ser, Con cerns Grows Abo ut Aut ho ri ta ri a nism in Ma ce do nia, 
New York Ti mes, Oc to ber 13 2011) . До ступ но на: http://www.nyti mes.com/2011/10/14/
world/euro pe/con cerns-grow-abo ut-aut ho ri ta ri a nism-in-ma ce do nia.html?pa ge wan ted=all&_
r=0. Та ко ђе и у члан ку бе о град ског не дељ ни ка „Вре ме“: Si ni ša Stan ko vić, Mu ke po 
Alek san dru, Vre me, br. 1104, 1. mart 2012. До ступ но на: http://www.vre me.com/cms/vi ew.
php?id=1038309

16) О ко ри шће њу сим бо ла у из град њи на ци о нал ног иден ти те та и нео п ход но сти кон сен зу са 
по том пи та њу ви ше у: He inz-Ger hard Ha upt, Char lot te Tac ke, Die Kul tur des Na ti o na len. 
So zial- und kul tur geschic htlic he Ansätze bei der Er for schung des europäischen Na ti o na li-
smus im 19. und 20. Ja hr hun dert. U: Har dtwig, W.; We hler, H.-U.: Kul tur geschic hte he u te. 
Göttingen, 1996, str. 270-273.

17) Приказани су резултати пописа из 2002. године. Резултати пописа који је почео 2011. 
године још увек нису у потпуности обрађени, с обзиром да су Албанци у појединим 
срединама одбијали да се попишу. Обрађени резултати претходног пописа и актуелне 
процене, доступни на страници: Државен завод за статистика на Репубика Македонија, 
http://www.stat.gov.mk. 
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ба ни ји и на Ко со ву. Они су му сли ма ни и при па да ју ет нич кој за јед-
ни ци пла нин ских Ге га. Ме ђу оста лим су на род ни ци ма на Бал ка ну 
„ма ке дон ски Ал бан ци се сма тра ју за тра ди ци о на ли сте, ислам ски 
ори јен ти са не и за о ста ле“18). 

Мапа бр. 1: Етничка структура становништва Македоније19)традиционалисте, исламски оријентисане и заостале“19.  

 

Мапа бр. 1: Етничка структура становништва Македоније20 

 

                                                 
19Patrick Girgle, Kosovo: Stručná Historie Štátů. Libri, Praha, 2009, str. 121. 
20 Мапа преузета са: http://www.hoeckmann.de/karten/europa/makedonien/index-en.htm 

Ма ке дон ско-ал бан ски од но си су ло ши и кла си чан су при мер 
„ла тент ног кон флик та“. Еска ла ци ја ме ђу ет нич ке не тр пе љи во сти 
де ша ва се 2001. го ди не ка да до ла зи до ви ше ме сеч них ору жа них 
су ко ба. По при ште су ко ба ко ји је тра јао од 22. ја ну а ра до сре ди не 
ав гу ста био је се ве ро за пад ни део зе мље. Ал бан ске па ра вој не фор-
ма ци је су има ле је дан ко манд ни штаб и до бар си стем ко ор ди на ци је 
уну тар тзв. Осло бо ди лач ке на род не ар ми је (ОНА). На по чет ку кон-
флик та ма ке дон ске сна ге су би ле „пот пу но не спрем не да се из бо ре 
са иза зо ви ма ал бан ске по бу не у зе мљи“20).За то су  бр зо из гу би ле 
кон тро лу над ни зом се ла и ва жним гра дом-Те то вом, али су се до 
кра ја су ко ба кон со ли до ва ле и на не ле не ко ли ко те шких по ра за ал-
бан ским па ра вој ним фор ма ци ја ма (Та ну шев ци, Ара чи но во и по-
вра так кон тро ле над Те то вом).

18) Pa trick Gir gle, Ko so vo: Stručná Hi sto rie Štátů. Li bri, Pra ha, 2009, str. 121.

19)  Мапа преузета са: http://www.hoeckmann.de/karten/europa/makedonien/index-en.htm

20) Ову оце ну је из нео ана ли ти чар ту жи ла штва Ха шког три бу на ла Вик тор Бе тру чен ко на 
све до че њу у слу ча ју број IT-04-82-T 17.05.2007. го ди не (Ту жи ла штво про тив Љу бе та 
Бо шков ског и Јо ха на Тар чу лов ског). Све до че ње до ступ но на:                            http://icty.org/x/cases/bos-
koski_tarculovski/trans/en/071106IT.htm
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Уз ве ли ка ма те ри јал на ра за ра ња и око 170.000 ра се ље них 
ста нов ни ка, ма ке дон ска стра на је има ла и 58 по ги ну лих при пад ни-
ка вој ске и по ли ци је и 269 ра ње них, као и 10 уби је них и 75 ра ње-
них ци ви ла. Прет по ста вља се да је број жр та ва на ал бан ској стра ни 
био око 250021). Но ви ору жа ни су коб из био је ок то бра-но вем бра 
2007. го ди не, ка да је у пла нин ским под руч ји ма Ша ре ал бан ска те-
ро ри стич ка гру па из ве ла не ко ли ко ак ци ја. У од го во ру ма ке дон ских 
спе ци јал них по ли циј ских сна га уби је но је 7 и ухап ше но 69 те ро-
ри ста22). 

По след њи ма сов ни су ко би од и гра ли су се у про ле ће 2012. 
го ди не, а тра ја ли су не ко ли ко не де ља. У Ско пљу, Те то ву и При ле пу 
до ла зи до ни за ма сов них ту ча из ме ђу мла ђих Ма ке до на ца и Ал ба-
на ца, а кри за кул ми ни ра 12.апри ла уби ством пе то ри це Ма ке до на ца 
код Же ле зар ских је зе ра у бли зи ни Ско пља. Та да, по пр ви пут по чи-
ње да се го во ри и о ре ли гиј ској ди мен зи ји су ко ба23).

Мапа бр. 2: Поприште сукоба у Македонији 2001. године
говори и о религијској димензији сукоба24. 

 

 

                                                 
24Међу осумњиченима за убиство код Железарских језера су и лица која су учествовала у борбама против 
НАТО снага у Авганистану и Ираку. Њихово хапшење изазвало је масовне протесте Албанаца у центру 
Скопља на којима је учествовало више од 10.000 углавном млађих људи. О акцији македонске полиције 
вишена: http://www.mkd.mk/28971/crna-hronika/fateni-ubijcite-kaj-zhelezarsko-ezero 

21) Пре ма пода цимаиз:  Бе ла  Книга-  Т ероризмо т  на  т.н.  Ос ло бо дителна  национална армија, 
Министерс тв о  за Вн ат реш ни раб от и  на Реп ублика Мак едо нија,  Скопје,  20 01 ,стр. 145-
159.

22)  Опер ац ија ма кедонск е  полиције  звала с е „ Планинск а  бу ра“ и  из веден а  је  07.11.2 00 7.у 
сел им а Б ро дец, Веса ла и Веј це. Пр ет хо дно су  терористи  на пали  по лицијск у стани цу  у  
Т анушевцим а при чему  је  је дан пол иц ајац убије н, а  двојица р ањен а. 

23) Међу о су мњичен има за  убист во код  Же ле зар ских јез ера су  и  лица  ко ја су  уче ствовала  
у  борбам а  против  Н АТ О снага  у Авган истану и  Ир аку. Њихо во х ап шење  изазвало је 
масовн е проте сте Ал банаца у  ц ентру  С коп ља на  ко ји ма је  у чествовало више од 10.000 
углавном млађих људи. О акцији македонске полиције вишена:                       http://www.mkd.
mk/28971/crna-hronika/fateni-ubijcite-kaj-zhelezarsko-ezero
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Не по вољ но је по укуп ни по ло жај и што се глав ни град 
Ско пље, у чи јој агло ме ра ци ји жи ви ви ше од по ло ви не ста нов ни-
ка Ма ке до ни је на ла зи у ал бан ском окру же њу. Ал бан ски ет нич ки 
еле мент се про сти ре прав цем се ве ро за пад-се вер од при град ских 
на се ља Ара чи но ва, пре ко Кон до ва, до Мат ке, на ко ји се на до ве зу је 
и град ски део ко ји ве ћин ски на се ља ва ју Ал бан ци та ко фор ми ра ју-
ћи „ге о граф ски лук“.

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И СПОЉНОПОЛИТИЧКА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА МАКЕДОНИЈЕ

Ре ша ва ње ма ке дон ско-ал бан ског су ко ба уз ме ди ја ци ју САД 
и ЕУ 2001. го ди не усло ви ло је и из глед устав но-прав ног си сте ма 
Ма ке до ни је. Ору жа ни кон фликт је за вр шен та ко што су ал бан ски 
те ро ри сти мо ра ли да пре да ју сво оруж је, а за уз врат су тре ба ли да 
бу ду ам не сти ра ни.Ак ци ја де ми ли та ри за ци је је спро во ђе на под над-
зо ром НА ТО и ни је да ла оче ки ва не ре зул та те. Пред став ни ци ал-
бан ских па ра вој них фор ма ци ја су пре да ли око 4.000, док су ма ке-
дон ске оба ве штај не слу жбе ба ра та ле са по дат ком да рас по ла жу са 
око 60.000 ко ма да пе ша диј ског на о ру жа ња24). Две стра не су пот пи-
са ле и Охрид ски оквир ни спо ра зум, ко јим су га ран то ва на ве ћа пра-
ва ал бан ској ма њи ни и зна чај но про ши ре не над ле жно сти ло кал них 
са мо у пра ва. Ово је би ло ком про ми сно ре ше ње, па Ал бан ци ни су 
до би ли ре ги о нал ну са мо у пра ву, али је су ши ро ке мо гућ но сти у 
окви ру оп шти на где чи не ве ћи ну. Охрид ским спо ра зу мом је де фи-
ни са но да: про ме ну Уста ва и за ко на о ло кал ној са мо у пра ви мо же 
из гла са ти дво тре ћин ска ве ћи на са мо уко ли ко је исто вре ме но за то 
и нат по ло вич на ве ћи на по сла ни ка ма њин ских за јед ни ца; иста про-
це ду ра је пред ви ђе на и за доношењe за ко на о кул тур ној ауто но ми-
ји, упо тре би је зи ка, обра зо ва њу, упо тре би сим бо ла, лич ним до ку-
мен ти ма, фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, ло кал ним из бо ри ма и 
оп штин ским гра ни ца ма; у свим сре ди на ма у ко ји ма удео ма њин ске 
за јед ни це пре ла зи 20% слу жбе ни је зик је по ред ма ке дон ског и је-
зик ма њи не; на објек те јав не упра ве, ло кал не вла сти по ред за ста ве 
Ма ке до ни је мо гу ис ти ца ти и сим бо ле ко ји обе ле жа ва ју иден ти тет 
за јед ни це ко ја чи ни ве ћи ну на ло кал ном ни воу; у Устав ном су ду 
тре ћи ну су ди ја би ра ве ћи на по сла ни ка ма њин ских за јед ни ца25). 

24)  О акцијидемилитаризацијеEssential Har vest од ре ђе не ин фор ма ци је мо гу се про на ћи и 
на:         www.natosummit.cz/makedonie/php4. 

25) ТекстОхридскогспоразумаможесепронаћинастраницимакедонскогМинистартсвазалока
лнусамоуправу:             http://mls.gov.mk/index.php?news=450
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За хва љу ју ћи Охрид ском спо ра зу му, у 30 оп шти на од укуп но 
90, ма ке дон ски ни је је ди ни слу жбе ни је зик: у 25 оп шти на је то и 
ал бан ски; у пет тур ски; у две срп ски; и у по јед ној ром ски и вла-
шки (до не сла га ња у зби ру до ла зи јер су у че ти ри оп шти не чак три 
слу жбе на је зи ка)26).И пре 2001. го ди не, по ли тич ке пар ти је у Ма ке-
до ни ји су би ле углав ном фор ми ра не по ет нич ким вер ти ка ла ма, ма-
да је би ло не ко ли ко зна чај них по ку ша ја ства ра ња „мул ти ет нич ких 
стра на ка“27). По сле 2001. ет нич ка осно ва по ли тич ког си сте ма је је-
ди на мо гу ћа. Та ко ђе, услед сло же ног си сте ма гла са ња за по је ди не 
од лу ке, али и због стал ног при ти ска САД и ЕУ ко ји у по ли тич кој 
прак си пред ста вља ју га ран те спро во ђе ња спо ра зу ма, ко а ли ци је ма-
ке дон ских и ал бан ских по ли тич ких пар ти ја су не ми нов ност. Ти ме 
се Ал бан ци ма обез бе ђу је и тре ћи на ме ста у из вр шној вла сти, па 
че сто до ла зи до би зар них си ту а ци ја28). У фе бру а ру 2013. за ми ни-
стра од бра не је иза бран Та лал Џа фе ри (Ta lal Xha fe ri), не ка да шњи 
ко ман дант 116. бри га де тзв. Осло бо ди лач ке на ци о нал не ар ми је. 
Ње гов прет ход ник Фат мир Бе си ми (Fat mir Be si mi) је као ми ни стар 
од бра не по ло жио ве нац на спо ме ник по ги ну лим бор ци ма те ро ри-
стич ке ОНА-е, а по том је иза бран за за ме ни ка пре ми је ра са по себ-
ним за ду же њем да се ба ви европ ским ин те гра ци ја ма29).

Устав но-прав ни си стем је ре зул тат ин тер на ци о на ли за ци је 
ма ке дон ског пи та ња узро ко ва не еска ла ци јом ме ђет нич ке не тр пе-
љи во сти, па се и по ли тич ки си стем одр жа ва стал ним ин тер вен ци-
ја ма спољ них фак то ра. Ве за из ме ђу спољ но по ли тич ког ве зи ва ња 

26)   Албанс ки  ј е служ бени у оп шт инама:  Ара чиново,  Боговињ е,  Брвен иц а, Бут ел ,  Вр апчишт е,  
Го стивар ,  Дебар,  До лнени,  Ж ел ино, Зе ле никово , Ј егуновц е, Киче во , Крушево , Куман-
ов о,  Л ипково ,  Петров ец , Сара ј, Соп иште, Ст руга, С ту деничан и, Теарц е,  Те тово, Ча-
ир , Чашка  и  Чучер С анд ово. Ту рск и у опш тин ама: Вра пчиште , Гости вар, Мавро во и 
 Ро ст уш а, Плас ница и  Це нтар Жу па. Српск и  у: Старо  Нагорича не  и Чуч ер Сан до во. 
Влашк и у К рушеву, а  ро мски у  о пш тини Шуто -О ри за ри. О  ов оме в иш е  на  страниц и:  
За едниц а  на  е диницитена локална самоуправа на Република Македонија, www.zels.org.
mk. 

27) Ус пео по ку шај ства ра ња „мул ти ет нич ке стран ке“ био је слу чај Де мо крат ске ал тер на ти-
ве Ва си ла Ту пур ков ског, ко ја је би ла ма њин ски парт нер у вла ди 1998-2000. и тре ћа по 
сна зи на по ли тич кој сце ни. Због ни за афе ра ше фа стран ке нај пре је из гу би ла на реј тин-
гу, а за тим се и рас па ла по сле из ла ска из вла сти.

28) Ма ке дон ске по ли тич ке стран ке нај че шће уоп ште не мо гу да ути чу на то ко га ће ал бан-
ска стра на пред ло жи ти, а не из бор ми ни стра до во ди до гу бље ња ве ћи не у пар ла мен ту и 
па да вла де. Због то га су до са да уз ма ло јав них не го до ва ња углав ном из гла са ва ни сви 
ал бан ски пред ло зи.

29) Обо ји ца су пред став ни ци нај ве ће ал бан ске пар ти је у Ма ке до ни ји-Де мо крат ске уни је за 
ин те гра ци ју (ДУИ). Пред сед ник ма ње ал бан ске пар ти је-Де мо крат ске пар ти је Ал ба на-
ца (ДПА), Мен дух Та чи (Men duh Thaçi), из ја вио је у мар ту 2012. ка ко је „Ма ке до ни ја 
ек пе ри мен тал на др жа ва“ и да је у слу ча ју но вих про ме на гра ни ца на Бал ка ну „по жељ-
но офор ми ти ет нич ку ал бан ску др жа ву“. Пре ма: Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 19.03.2012. 
                          http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1066116/Opet+napadi+u+Skoplju.html
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за „стра те шког парт не ра“ и ста бил но сти по ли тич ког си сте ма је 
очи глед на. „Ма ке до ни ја је оп ко ље на са че ти ри др жа ве, од ко јих су 
чак три не сра змер но сна жни је и по тен ци јал но ре ви зи о ни стич ке. 
Сви сме ро ви и прав ци, за Ма ке до ни ју као зе мљу без стра те шке ду-
би не и ослон ца, од ве ли ке су ва жно сти“30).Ма ке до ни ја рас по ла же 
скром ним вој ним сна га ма и еко ном ским ка па ци те ти ма, па је при-
ну ђе на да соп стве ну без бед ност обез бе ђу је при сту па њем вој ним 
са ве зи ма31).

Због ово га је свој ге о про стор ста ви ла на рас по ла га ње НА-
ТО-у, или пре ци зни је ре че но-САД. И по ред ис ка за них же ља да уђе 
у НА ТО, што је кон сен зу ал ни став вла сти и опо зи ци је, Ма ке до ни ји 
то ни је по шло за ру ком због про ти вље ња Грч ке, ко ја тра жи да се 
нај пре ре ши спор око име на др жа ве. Кључ ни тре ну так за ово пи та-
ње био је Са мит НА ТО у Бу ку ре шту 2008. го ди не, ка да је и при ти-
сак на Грч ку од стра не САД био нај ве ћи32). Део по ли ти ке ве зи ва ња 
за За пад је и те жња да др жа ва по ста не чла ни ца ЕУ. Сви по те зи ко ји 
се ву ку на уну тра шњем и спољ ном пла ну од 2005. ка да је Ма ке до-
ни ја зва нич но по ста ла кан ди дат за члан ство (прет по след њи сте пе-
ник у про це ду ри при је ма) под ре ђе ни су овом ци љу33). 

Че ти ри су не до стат ка у ова квом при сту пу. Пр во, без у слов но 
ве зи ва ње за за пад не зе мље ни је до не ло оче ки ва ну еко ном ску ко-
рист. Но ми нал ни БДП зе мље се кре ће ис под 10 ми ли јар ди до ла ра 
го ди шње, док се пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи про це њу је на 20-22 
ми ли јар де (по гла ви ста нов ни ка је то ис под 4.500 у но ми нал ном 

30)  Милош Кне жевић,  Мозаик геопол ити ке. Инсти ту т за пол итичке  ст уди је, Беогр ад 2008, 
с тр. 44.

31) Jan  Trapan s,  Phillip  Fl ur i, [ed.] :  Defen se  and Security S ec tor Governance adn  Reform i n 
 So uth East Euro p e.  Volum e  II : Macedon ia , Moldova R oma nia. GCD CAF, Geneve 20 03,  p . 
26.

32) С амит у  Букуреш ту  је б ио  изузетно  н еу спешан  з а  ци љеве САД  у исто чној  Ев ропи, иако  
с у позивн иц е за  НАТО  чл анство добиле Хрватска и  Албан иј а. Македо ни ја  тај п ози в 
није  доб ил а,  а Украји на  и Грузи ја  нису  добиле  т зв. М АП. На ово м  скуп у осетил о с е 
противљење Н емачке и  ре зер висано ст Фра нцуске  у поглед у  даљег ш ирења Н АТ О  ка  
постсов јетс ко м про ст ору,  па је  у таквим околностима Грчкој било лакше да блокира 
чланство Македоније. О закључцима Самита НАТО, више на: :                      http://www.nato.int/
cps/en/natolive/official_texts_8443.htm  .  О рас пра ви током  С амит а и пит ањ у  чланст ва  
М акедоније више у члан ку М ирослава Лазанског у београдским новинама „Политика“ 
од 04.04.2008. Доступно на:                         http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Neuspeshan-samit-NATO-
a.lt.html.

33) Макед он ија  је ст атус ка ндидата  до била 17.12. 2005. Пр об лем з а приј ем  је и ко нстантно 
прот ивљењ е ј ав но г мњења  у Нема чк ој , Ауст рији и Итали ји даље м  ширењ у  ЕУ  п осле 
2004. Према ис тр аж ивању Ев роп ск е комисиј е,  однос за и против п ријема Македони је  је 
2006. био (изражено у  процентима): у Н емачкој 40- 52 ; у А уст рији 32-6 1;  у  И талији 4 0-
43. До  20 13. овај  однос се  у сл ед  кризе  у  ЕУ  свака ко погорша о по Македони ју.  E uropean 
Co mmission, Specal Eurobarome te r, Attitu de s  Towar ds  European  U ni on Enlargeme nt, B ru-
ssels, 2 006, pp .  65-69. 
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из но су и око 9.000 до ла ра пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи)34). Не-
за по сле ност је пре ко 30%, а ме ђу мла ђи ма од 24 го ди не чак 55%. 
Уз то, ве ћи на еко ном ских ак тив но сти се од ви ја у скоп ској агло ме-
ра ци ји, па су две тре ћи не зе мље еко ном ски де ва сти ра на под руч-
ја. Дру го, пре ко ме ха ни за ма ЕУ отво рен је про стор за Не мач ку, а 
ду го роч ни ин те ре си САД и Не мач ке на Бал ка ну се све ма ње по-
ду да ра ју. Има ју ћи у ви ду уну тра шњу не ста бил ност и по де ле, ово 
мо же ути ца ти на да ље по гор ша ва ње по ло жа ја др жа ве35). Тре ће, 
кључ ног парт не ра САД у ре ги о ну пред ста вља ју Ал бан ци, ко ји су 
и нај ве ћа прет ња оп стан ку Ма ке до ни је. Пот пу ним пре пу шта њем 
ути ца ју атлан ти зма Ма ке до ни ја омо гу ћа ва САД ши рок ма не вар ски 
про стор за да ље ге о по ли тич ке кал ку ла ци је. Део тих ра чу ни ца је и 
„ве ли ко ал бан ско пи та ње“, па се мо же по ка за ти ка ко ће ре зул тат 
те ку ће ма ке дон ске ори јен та ци је би ти не ста нак да на шње Ма ке до-
ни је. И че твр то, ве зи ва ње за САД отво ри ло је по себ но по гла вље: 
но ве мо гућ но сти за пе не тра ци ју тур ског ути ца ја36). Ма ке до ни ја је 
та ко по ста ла глав на ка ри ка у да љем нео о сма ни стич ком про до ру ка 
уну тра шњо сти Бал ка на. С об зи ром да је ка рак те ри сти ка тур ске ге-
о по ли тич ке кон цеп ци је осла ња ње на вер ски фак тор, то ће ути ца ти 
на да ље де ста би ли зо ва ње Ма ке до ни је37).

МАКЕДОНИЈА КАО ГЕОПОЛИТИЧКИ ОБЈЕКАТ

Иако су САД би ле вој но-по ли тич ки ак тив ни је у БиХ, Хр ват-
ској и на Ко со ву, ма ке дон ско пи та ње ни су за не ма ри ва ле. Још 1992. 
вој ска САД је одр жа ла ве жбу на по ли го ну „Кри во лак“, по сле че га 
се трај но ста ци о ни ра на аеро дро му Пе тро вец по ред Ско пља. Од 
1994. ово је зва нич на вој на ба за са за дат ком да шти ти ин те ре се 
САД у ре ги о ну. По чет ком 1995. је фор ми ра на по себ на ми си ја УН-

34)  Пода ци  за  р азличите год ине  се разликују, па се зато износе оквирне вредности. Према 
извештајима ММФ-а, доступним на:                                              http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/
weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1
&c=962&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.
x=65&pr.y=14

35) О немачко м в ој ном поз иц ионирањ у  на Балкану,  а преко уч ешћа у  мисиј и КФОР н а 
Косо ву  в ише у: C ristophe Reveillard  ,L`All emagneet la  stratég ie eur opéene de defens e. 
Géostratégiques, no . 2, Pari s,  2001, p p.  67 -7 2 .

36)  О  по кл апању стартешких ц иљ ева СА Д и  Турске у Евро пи , нешто више се може проч ит-
ати  у: Sab ri Say ari,  The Un ited  St ate s and T ur ke y’s Me mebers hip  in th e  Eur opean U ni on . U: 
T he  Turki sh  Yearbo ok of In te rnati o nal  Relations, vol . XXIV, Ankara Univ e rsity Press,  Ankar a 
 200 3, pp.  16 7-176.

37) Дас етурски утицај  више ш ири (пара)религ и јским каналима,  не го зва ни чн им  политичк-
им уп оз ор а ва Ксавијер Бугарел. В иш е у: X av ier Bougarle, The New Ba lk an  Islam.  I SIM , 
Lei de n 200 0. Дарко Танасковић указује и на чланак истог аутора: Vecchio Islam e nuovo 
Islam nei Balcani conteporanei. Stroia religiosa dell’ Islam nei Balcani, Milano 2008, str. 477.
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УН ПРЕ ДЕП, ко ја је над зи ра ла срп ско-ма ке дон ску гра ни цу38). То-
ком 1998. ова зе мља по ста је фак тич ки по ли гон НА ТО за при пре му 
на па да на СР Ју го сла ви ју, ко ји је усле дио 1999, а са фор ми ра њем 
вој не ми си је КФОР, по сто је ћи ка па ци те ти се про ши ру ју, па се ус-
по ста вља шпи јун ско-са те лит ска ба за и ло ги стич ки цен тар КФОР у 
Ку ма но ву39). За САД Ма ке до ни ја има ве ли ки ге о стра те гиј ски зна чај 
и њи хов ути цај од 1992. у кон ти ну и те ту ја ча. Да на шњи циљ атлан-
ти стич ке ге о по ли тич ке кон цеп ци је ни је се мно го про ме нио од ци-
ље ва са по чет ка ХХ ве ка: да се фор ми ра њем „ге о по ли тич ког и ге-
о стра те гиј ског лу ка“ оне мо гу ћи ја ча ње не мач ког и ру ског ути ца ја 
или при су ства у ја дран ском и егеј ском при о ба љу40). „Ин фил тра ци-
ја САД (НА ТО) сук це сив но се спро во ди из два сме ра и оба има ју 
ис хо ди ште у ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски кључ ним обла сти ма 
Бал ка на. Је дан је ор јен ти сан са се ве ро за па да ка ју го и сто ку и во ди 
у сре ди ште тзв. Ди нар ске твр ђа ве, док је дру ги усме рен од ју га/
ју го и сто ка пре ма се ве ру/се ве ро за па ду и до ли ном Вар да ра во ди у 
Цен трал ну област Бал кан ског по лу о стр ва, тј. у са мо ње го во ср це-
Бал кан ско је згро. Циљ је да се та два сег мен та спо је у ин те грал ни 
бал кан ски ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски лук. Ње го ву око сни цу 
чи ни ло би низ упо ри шта, ба за и по ли го на ко ји би би ли ла ко до-
ступ ни ка ко из Ја дран ског ба се на (аква то ри је, лу ка и аеро дро ма на 
оба ли), та ко и из Па нон ског“41).

Упо ре до са САД, у Ма ке до ни ји се све ви ше ак ти ви ра и Тур-
ска. За Ах ме та Да ву то глуа (Ah met Da vu to ğ lu) ге о граф ска ду би на 
но вог стра те шког про до ра Тур ске је иден тич на ге о граф ској ду би-
ни не ка да шње Ото ман ске ца ре ви не42). Као са ве зни ке, нео о сма ни-

38) О ци ље ви ма и ан га жма на ми си је ви ше на:    http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/
unpred_p.htm

39) О америчком војном  при суству  у Маке донији виш е у  чланку Андр еја Мла ка ра и 
Бранкице Ристић „Ам ерич ке војне базе на Балкану“ у „Гласу јавности“од 29.11.2009. 
Доступно на:                                    http://www.glas-javnosti.rs/clanak/nedelja/glas-javnosti-29-11-2009/amer-
icke-vojne-baze-na-balkanu

40) О инте ресу а тл ант изам д а спр ечи пове зивање  Русије  и Н емачке, а ли и да их ис-
товремен о што  је  м огуће даље  „ од гура“  од  обала  Ср едозем ног  мора први  је пис ао  
Халфорд Макиндер, а  не што на  о ву тем у  се може  закљу ч ит и  и из пој еди них ра дова Зб-
игњев а Б же жинског и  Џорџа Фрид ман а. На о ва ј ци љ атлан т изма такођ е указуј е и рус ки 
тео р етичар Александа р  Дугин .  Виш е погледати у: Hal for d DŽ. Ma ki nder ,D emokratski 
ideali  i  stv ar nost.  Me ta ph ysica,  Beogr ad, 2009; Zbigniew Brz ez inski, Th e Grand Chessboard. 
American  Pr imacy And It`s    Geostrat e gic  Imper ativ es.Basic  Books, New York, 1997.G eor ge 
Fri edman, Тh e nex t  1 00  y ears: A  Forecas t  f or  21 st Ce ntu ry. Dou bl eday Pu blishing  Gr oup, 
New York,  2 009. Ал ександа р Дугин, Основи ге ополит ике, к њи га 1, Геоп олитич ка  буду ћ-
но ст  Ру сије.  Е копрес,  Зрењан ин, 20 0 4.

41) Миломир Степић, Балкан - шта  то ( у  ств ари) хоћ е  Ам ер ика. У:  Срп ско питањ е- ге оп оли-
тичко п итање.  Јан тар гр упа, Беог рад  2004,  стр. 2 11 -21 2.

42) Да рко Тан а сковић, Неоосманизам: доктрина и сп ољноп олитичка  пракса.  Службени 
гласник: Службени гласник  Р еп ублике  Ср пске, Београд, 2010, стр. 28,  35-39.
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зам ви ди бу гар ске По ма ке, Ал бан це, тур ску ма њи ну у Бу гар ској и 
Ма ке до ни ји, те бо сан ске му сли ма не. У ци љу об је ди ња ва ња му ха-
ме дан ског фак то ра Тур ска под сти че ства ра ње Евро а зиј ског ислам-
ског са ве та 1995. ко ји оку пља ислам ске за јед ни це Бал ка на, Кав ка за 
и сред ње Ази је. Ам би ци о зни пла но ви нео о сма ни зма ни су оствар-
љи ви без осла ња ња на моћ ни је са ве зни ке. Исто ри ја се по на вља, па 
Тур ска на ла зи са ве зни ка у атлан ти зму. Као чла ни ца НА ТО, Тур ска 
је ва жан осло нац ак ци ја ма САД на Бли ском Ис то ку, у: Ира ку, Си-
ри ји и Ира ну. За уз врат, Тур ска до би ја мо гућ ност ја ча ња ути ца ја на 
Бал ка ну. Пра вац ја ча ња нео о сма ни стич ког ути ца ја кре ће са ис то ка 
и про те же се ју гом Бу гар ске, под руч ји ма ко је на се ља ва ју Тур ци и 
По ма ци, а на за па ду се на ста вља те ри то ри јом Ал ба ни је, цен трал-
ног Ко со ва, се вер не Цр не Го ре, Ра шке до цен трал не Бо сне. Не за о-
би ла зна ка ри ка у спа ја њу ис точ не и за пад не зо не је Ма ке до ни ја. С 
об зи ром да нео о сма ни зам ви ди Ал бан це као ва жне парт не ре, а да 
је у Ма ке до ни ји број на и тур ска ма њи на, Тур ска већ има отво рен 
пут за ре а ли за ци ју ге о по ли тич ких ци ље ва. Кон тро ли са њем Ма ке-
до ни је оне мо гу ћа ва се ја ча ње срп ско-грч ке ге о по ли тич ке вер ти ка-
ле мо рав ско-вар дар ским прав цем. 

Тур ски ана ли ти ча ри уоп ште не до во де у пи та ње срп ско-грч-
ко са ве зни штво. Гле да но из угла Ан ка ре, Ср би ју и Грч ку трај но по-
ве зу је ге о по ли тич ка ну жда, а ре ли гиј ска бли скост и тра ди ци о нал-
ни ср дач ни би ла те рал ни од но си, са мо учвр шћу ју овај пакт. Тур ска 
има низ уну тра шњих про бле ма ко ји је де ста би ли зу ју, па су пре-
пре ка ре а ли за ци ји нео о сма ни стич ких ци ље ва. По ред њих, пи та ње 
је и ка ко ће на све ре а го ва ти Бу гар ска. Ан ти тур ско рас по ло же ње у 
Бу гар ској је при мет но, а ис точ ни су сед се и да ље схва та као нај ве-
ћа прет ња, без об зи ра што су обе зе мље у НА ТО43). Ве ли ку уло гу у 
при па ја њу Бу гар ске бал кан ској ге о по ли тич кој хо ри зон та ли има ју 
САД. Бу гар ска је не за о би ла зна тран зит на зе мља у про јек ту га со-
во да „На бу ко“, али што је по „бал кан ску хо ри зон та лу“ ва жни је, и 
јед на од три уче сни це у про јек ту наф то во да АМ БО (скра ће ни ца од 
Аlbanian Ma ce do nian Bul ga rian Oil Cor po ra tion)44). Енер гет ски ко-
ри дор би учвр стио хо ри зон тал ну ве зу Бу гар ска-Ма ке до ни ја-Ал ба-
ни ја, чи ме би пут Тур ској у дру гој фа зи био олак шан. 

43)  О овоме више у: Daniel Stan ko v,  Zahraniční a bezpečtnostní p olitik a Bulh ars ka . U: St ýsкalí-
ková, V.; Smekal, H.: Zahraniční a  be zpečnostní polit ik a vybran ých z emí Balká nu. Mas aryk-
ov a  unive rz ita v  Brnĕ, Brn o,  2004,  str. 1 79-213. 

44)  АМБОсe  помињ е  19 93. као нафтовод, преко којег би била транспортована сирова наф та 
 од Бу ргаса , преко Скопља до Влоре. Унекимкаснијимпројектимакаоконачноодредиште
сепомињејадранскалукаДрач. О пројекту АМБО више на: http://www.balkanalysis.com/
blog/2004/12/29/ambo-trans-balkan-pipeline-agreement-finally-signed; Aleksis Trud, Geo-
politika Srbije. Službeni glasnik, Beograd 2007, str. 156.
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По зи ци ја Тур ске се чи ни бо љом, уко ли ко се у об зир узму 
ис пре пле та ни и ком пле мен тар ни еко ном ски ин те ре си Тур ске и 
Не мач ке45). Не мач ка у ду гом исто риј ском кон ти ну и те ту по ка зу је 
те жњу да кон тро ли ше бал кан ску ге о по ли тич ку вер ти ка лу ко ја во-
ди мо рав ско-вар дар ским прав цем. Ово ве ро ват но мо же би ти са мо 
те ку ћи са вез око кон крет них пи та ња, али не и стра те шко парт нер-
ство. Циљ атлан ти зма упра во и је сте да се огра ни чи и ге о граф ски 
ло ка ли зу је ге о по ли тич ки уплив Не мач ке, па је за оче ки ва ти да би 
оне мо гу ћио ства ра ње стра те шке осо ви не Бер лин-Ан ка ра. Ипак, 
чак ни ула зак Не мач ке у ову стра те шку игру не би пу но про ме нио 
у од но су на Ма ке до ни ју, по што се и због исто риј ских ис ку ста ва, а 
и због те ку ће по ли ти ке, мо же ре ћи ка ко Не мач ка та ко ђе ра чу на на 
ал бан ски фак тор, као на мо гу ћег са ве зни ка у ре ги о ну46). 

* * *

Ма ке до ни ја не ма по треб ну стра те гиј ску ду би ну, ра њи ва је и 
по вер ти ка ли и по хо ри зон та ли, а у од ре ђе ном спо ру је са све че-
ти ри су сед не зе мље: Грч ка јој не при зна је име; Бу га ри ис по ља ва ју 
ре зер ве пре ма пи та њу по сто ја ња ма ке дон ске на ци је; Срп ска пра-
во слав на цр ква не при зна је са мо про гла ше ну ауто ке фал ност ма ке-
дон ских сва ште ни ка; у ве ли ко ал бан ским про јек ци ја ма се уоп ште 
не по ста вља пи та ње при па ја ња те ри то ри је Ма ке до ни је, већ са мо-
ко јих де ло ва? Исто вре ме но, че твр ти ну ста нов ни штва чи не Ал бан-
ци, кон цен три са ни у се ве ро за пад ном де лу зе мље и са га ран то ва-
ним устав ним пра ви ма ко ја им омо гу ћа ва ју да ље ја ча ње по ло жа ја. 
Са дру ге стра не, код ет нич ких Ма ке до на ца се осе ћа све сла би ја 
на ци о нал на ко хе зи ја, че му до при но си и лу та ње у тра же њу ко ре-
на на ци о нал ног иден ти те та. Ма ке дон ске вла сти ре ше ње оп стан ка 
ви де у чвр стом ве зи ва њу за САД и укла па њу у атлан ти стич ке ге о-
по ли тич ке ци ље ве. Ту се кри је и је дан од мо гу ћих узро ка не стан ка 
Ма ке до ни је или зна чај ног су жа ва ња ње них над ле жно сти. Кључ ни 
циљ атлан ти зма на Бал ка ну је спре ча ва ње из ла ска Ру си је и Не мач-
ке на то пла мо ра, због че га је мо гу ће кон стру и са ње бал кан ске ге-
о по ли тич ке хо ри зон та ле под кон тро лом Тур ске. Осла ња ње Тур ске 

45) О поклапању немачко-турских економских интереса више у: Дергачев, В. А.: 
Геоекономика. ВИРА-Р, Киев 2002.

46) О интересовању Немачке за албанско питање још крајем осамдесетих више у:Peter Bartl, 
Albanien: Von Mitteralter bis zur Gegenwart. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1995 . О 
аустријској, а потом и немачкој подршци стварању Албаније у: др. ЂокоСлијепчевић, 
Српско-арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије време. 
Штампарија Острог, Химелстир 1983.
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на ислам ски фак тор до дат но осна жу је по ло жај Ал ба на ца и уда ља-
ва Ма ке до ни ју од при род них са ве зни ка-Ср би је и Грч ке (док би са 
Бу гар ском од но си оста ли јед на ко сло же ни). Ма ке до ни ја је оп ста ла 
као др жа ва прет ход не две де це ни је, јер је из раз рав но те же сна га у 
ре ги о ну. Га ран ци је да ће се одр жа ти ба ланс и у бу дућ но сти мо гу се 
тра жи ти у до го во ру Ср би је, Бу гар ске и Грч ке. Сва оста ла ре ше ња 
во де ка ста вља њу ма ке дон ске суд би не у ту ђе ру ке, па би о ње ној 
бу дућ но сти од лу чи ва ли дру ги. САД пре све га, али ува жа ва ју ћи у 
ве ли кој ме ри тур ске, и у од ре ђе ној ме ри ал бан ске ин те ре се.\ 
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Du san Pro ro ko vic

GE O PO LI TI CAL PO SI TION OF (FYR) MA CE DO NIA 

Resume
Ma ce do nia do es not ha ve the ne ces sary stra te gic depth. It is 

ge o po li ti cally vul ne ra ble both by ge o grap hic ver ti cal and by its ho ri-
zon tal. At the sa me ti me Ma ce do nia has so me con flicts with all fo ur 
ne ig hbo ring co un tri es. This is why all Ma ce do nian go vern ments sin ce 
its in de pen den ce lo o ked mo re or less for a so lu tion in a tig hter po li ti-
cal and mi li tary con nec tion with the USA. The ter ri tory of Ma ce do nia 
has a cer tain ge o po li ti cal sig ni fi can ce for the USA. This is why the 
USA is advo ca ting the ma in ta i ning of the exi sting ba lan ce of po wers 
that gu a ran te es sur vi val of Ma ce do nia. Ne vert he less the key part ners 
of the USA on the Bal kans are Tur key and Al ba ni ans. Du ring the me-
di a tion in the Ma ce do nian-Al ba nian con flict the USA has tried to ke ep 
in mind the Al ba nian in te rests. This re sul ted in a com pli ca ted le gal so-
lu tion which en su red gre at amo unt of in de pen den ce for Al ba ni ans (and 
ot her mi no ri ti es). Al ba ni ans are using this to strengthen the ir po si tion 
which can lead to dis so lu tion of the co un try. This is why it can be con-
clu ded that furt her in si sten ce on tight bin ding with the USA can al so be 
an in tro duc tion in dis so lu tion of the co un try. Ma ce do nian sta bi lity and 
its ter ri to rial in te grity can only be pro tec ted in ac cor dan ce with Ser bia, 
Bul ga ria and Gre e ce which wo uld re qu i re re sol ving bi la te ral con flicts 
with the se ne ig hbo ring co un tri es.    
Keywords: Ma ce do nia, the Bal kans, the et hnic com po si tion of the po pu la-

tion, in ter et hnic re la ti ons, NA TO, Atlan ti cism, Neo-Ot to ma nism, 
ge o po li tics, geo-stra tegy.

* Овај рад је примљен 01. марта 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ

Ђор ђе Сто ја но вић,  
Жи во јин Ђу рић,  

Ана то ми ја са вре ме не др
жа ве, Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Бе о

град, 2012, 400 стр.

Јед на од нај ва жни јих те ма у 
по ли ти ко ло ги ји, пи та ње др жа
ве, об ра ђе на је у мо но гра фи ји 
Ана то ми ја са вре ме не др жа ве, 
ауто ра Ђор ђа Сто ја но ви ћа и 
Жи во ји на Ђу ри ћа. Ово де ло ну
ди чи та о ци ма ши рок ди ја па зон 
те о риј ских по став ки о др жа ви 
и де фи ни са ње ње не он то ло ги је 
из раз ли чи тих аспе ка та, са фо
ку сом на пи та ње са вре ме не др
жа ве и ње ног функ ци о ни са ња. 
По ред раз ма тра ња по је ди них 
те о риј ских ста во ва и пра ва ца, 
ауто ри су се упу сти ли у њи хо ву 
ком па ра ци ју, са на ме ром да ана
то ми ју са вре ме не др жа ве што 
бо ље са гле да ју из раз ли чи тих 
угло ва. Те о риј ска схва та ња ко ја 
су у књи зи из не та об у хва та ју и 
она ко ја ста вља ју др жа ву у пр
ви план, и она ко ја пред ста вља
ју мо гућ ност ње ног од у ми ра ња 
или за ме не дру гим об ли ци ма 
ор га ни зо ва ња и упра вља ња, ма
да ауто ри као је дан од сво јих 
основ них ста во ва из два ја ју чи
ње ни цу да др жа ва не мо же би
ти све де на на сво је де ло ве или 
аспек те функ ци о ни са ња. 

Хра брост ауто ра се огле да у 
то ме што се ни су ли би ли да се 
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упу сте у раз ма тра ње свих, па 
и не де мо крат ских др жа ва као 
по тен ци јал но ко ри сних за дру
штво и гра ђа не, па и за са му др
жа ву, али та хра брост не иде ру
ку под ру ку са опре де љи ва њем 
за не де мо крат ске ре жи ме. 

По себ на вред ност мо но гра
фи је се са сто ји у то ме што ауто
ри ни су при бе гли уоби ча је ном 
ли не ар ноисто риј ском при сту
пу, ко ји се нај че шће при ме њу је 
ка да се об ра ђу је та ко ком плек
сан по јам ка кав је др жа ва, већ 
је др жа ви при сту пље но про
блем ски, што се огле да у те мат
ским це ли на ма у књи зи, ко је су 
пред ста вље не у пет по гла вља: 
Те о рет ски при сту пи са вре ме
ној др жа ви; Про блем др жав
ног ка па ци те та; Фе но мен јав
не би ро кра ти је; Од го вор ност, 
им пле мен та ци ја и мор фо ло ги ја 
др жав ног не у спе ха; Ср би ја као 
сла ба др жа ва. 

У пр вом по гла вљу ауто ри 
за па жа ју да се основ на раз ли
ка из ме ђу са вре ме не др жа ве и 
ње них прет ход них об ли ка са
сто ји у то ме што је премо дер на 
др жа ва из јед на че на са су ве ре
ном, док се мо дер ни кон цеп ти 
др жа ве осла ња ју на ин сти ту ци
о нал ни мо дел, цен тра ли зо ва ну 
би ро кра ти ју, ка па ци тет за ску
пља ње по ре за, ста ја ћу вој ску, 
ди пло мат ске од но се и ја сно де
фи ни са не и оп ште при хва ће не 
гра ни це. Са вре ме на др жа ва има 
низ обе леж ја ко ја је ја сно раз ли
ку ју од оста лих ор га ни за ци ја. 
По сле ди ца де ло ва ња мо дер не 

др жа ве је по ли тич ка мо би ли за
ци ја, по што она са др жи ин сти
ту ци је ко је су рас про стра ње не 
на ни воу це ле те ри то ри је, и све 
ви ше дру штве них гру па те жи 
да ути че на др жа ву због уна пре
ђе ња соп стве них ци ље ва. Упра
во је то раз лог због ко га се ауто
ри сла жу са за па жа њем Мај кла 
Ма на да је др жа ва не из бе жан 
„ка вез“ ко ји „за ро бља ва“ по да
ни ке. Они, за уз врат, по ку ша ва ју 
да про ме не усло ве под ко ји ма 
жи ве у др жа ви, што до во ди до 
ра ђа ња зах те ва за гра ђан ским 
пра ви ма. По да ни ци ти ме по ста
ју гра ђа ни и но си о ци ко лек тив
ног су ве ре ни те та (стр. 116117). 

„Екс пло зи ја“ кон цеп та на ци
о нал не др жа ве ко ја је по ста ла 
гло бал ни стан дард, до ве ла је до 
фор ми ра ња број них би но ма ко
ји те же ра све тља ва њу суп стра
та др жа ве: др жа ва – по је ди нац, 
др жа ва – ци вил но дру штво, 
уну тра шња др жа ва бла го ста
ња – спољ на др жа ва мо ћи. Ове 
ди хо то ми је, уме сто да ра све тле 
при ро ду др жа ве, уно се до дат не 
про бле ме јер се фа во ри зу је од
ре ђе ни атри бут на ште ту не ког 
дру гог. Од Про све ти тељ ства је 
при су тан би ном др жа ва – (ци
вил но) дру штво, ко ји су ауто ри 
про ши ри ли унев ши у раз ма тра
ње и по јам до брог дру штва, да 
би по том пред ста ви ли и кон
цепт „др жа ве у дру штву“ Џо е ла 
Миг да ла. 

Ана ли тич ка усме ре ност на 
др жа ву и по бу ђе но ин те ре со
ва ње за њу ко је је на сту пи ло 
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1980их го ди на 20. ве ка до ве ло 
је до про у ча ва ња ње ног ка па
ци те та, од но сно спо соб но сти 
др жа ве да им пле мен ти ра сво
је ци ље ве на су прот мо гу ћим 
про ти вље њи ма дру штве них 
гру па и од ре ђе ним окол но сти
ма, че му су ауто ри по све ти ли 
дру го по гла вље књи ге. Јед но 
од мо гу ћих схва та ња ка па ци
те та је ње го во од ре ђи ва ње као 
спо соб но сти „за ефек тив но и 
ефи ка сно одр жа ва ње и оба вља
ње тип ски од ре ђе них за да та ка“. 
Ка па ци тет не тре ба сво ди ти на 
ег зи стен ци јал ну спо соб ност 
ор га ни за ци је или си сте ма, чи
ме би би ла на гла ше на са мо еко
ном ска пер спек ти ва, већ тре ба 
обра ти ти па жњу на чи ње ни
цу да у јав ним ор га ни за ци ја ма 
функ ци је игра ју зна чај ну уло гу 
(стр. 129). Др жав ни ка па ци тет 
се ела бо ри ра, пре све га, пре ко 
функ ци је др жав не би ро кра ти је, 
од но са са дру штве ним ак те ри
ма, и про стор них и дру штве них 
до ма ша ја др жа ве. Упра во пи та
ње др жав ног ка па ци те та од ре
ђу је ре ла тив ну ауто но ми ју др
жа ве у од но су на дру штво, што 
су ауто ри обра зло жи ли у пр вом 
де лу мо но гра фи је, и „ве бе ри
за ци ју“, тј. про фе си о на ли за ци
ју др жав не би ро кра ти је, што је 
об ја шње но у тре ћем по гла вљу, 
ко је се ба ви фе но ме ном јав не 
би ро кра ти је. 

Би ро кра ти ја, или јав на ад ми
ни стра ци ја (ко ја се ко ри сти као 
еуфе ми зам за би ро кра ти ју, иако 
ауто ри на гла ша ва ју раз ли ку из

ме ђу ова два тер ми на) углав ном 
има не га тив ни кон текст. Не га
тив на пер цеп ци ја би ро кра ти је 
је по ве за на са син дро мом „цр
ве не тра ке“, од но сно са ску пом 
чи нов нич ких про це ду ра ко је су 
обе ле же не пре те ра ним фор ма
ли змом, што има за по сле ди цу 
не е фи ка сност, ка шње ње и па
сив ност (стр. 217). Упра во из 
тог раз ло га, ауто ри узи ма ју у 
раз ма тра ње кон цеп те по пут но
вог јав ног ме наџ мен та и но вог 
јав ног упра вља ња, ко ји до не кле 
пред ста вља ју од го вор на иза
зо ве тра ди ци о нал ном кон цеп ту 
би ро кра ти је, од но сно на че ли
ма тра ди ци о нал не јав не ад ми
ни стра ци је. Но ви јав ни ме наџ
мент у свом фо ку су има ис хо де, 
и у те о рет ском сми слу је пре 
све га окре нут ор га ни за ци о ним 
на у ка ма, док но во јав но упра
вља ње ре де фи ни ше од но се из
ме ђу јав ног сек то ра, дру штва и 
тр жи шта, ти ме што прет по ста
вља ин тер ак ци ју из ме ђу ак те ра 
ко ји су за хва ће ни про це сом ис
по ру ке јав них услу га, чи ме се 
свр ста ва у кор пус по ли тич ких 
на у ка. Сто га је но во упра вља ње 
ал тер на ти ва јав ном ме наџ мен
ту, јер до ти че пи та ња ле гал но
сти и ле ги тим но сти, ко ја су ши
ра од ефек тив ног и ефи ка сног 
во ђе ња јав них по сло ва (стр. 
249).

У че твр том де лу мо но гра
фи је, ауто ри под вла че раз ли ку 
из ме ђу тра ди ци о нал ног мо де
ла „на ре ђуј и над гле дај“ и од
но са у са вре ме ној др жа ви, ко ји 
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су за сно ва ни на пре го ва ра њу и 
упра вља њу. Упра во из тог раз
ло га, ауто ри де фи ни шу пој мо
ве јав ног упра вља ња и јав не 
по ли ти ке. Јав но упра вља ње је 
де фи ни са но као на чин ме ђу
соб не ин тер ак ци је за ин те ре со
ва них ак те ра, ко ји за циљ има ју 
ути цај на јав не по лит ке. По ред 
овог кон цеп та, ауто ри ба ра та ју 
и тер ми ном до брог јав ног упра
вља ња, ко ји под ра зу ме ва пре
го ва ра ње у ве зи са уна пре ђи
ва њем ис хо да јав не по ли ти ке и 
при ме ном прин ци па и про це са 
ко ји ће до ве сти до ди зај ни ра
ња и ак ти ви ра ња јав них по ли
ти ка (стр. 268). Јав не по ли ти ке 
не мо гу би ти де фи ни са не ти ме 
што ће мо огра ни чи ти ана ли
тич ку пер цеп ци ју овог фе но
ме на, већ при ме ном мул ти ди
сци пли нар ног при сту па, јер их 
мо же мо од ре ди ти пре ко струк
ту и ра ња ра ци о нал не осно ве за 
(не)де ла ње у јав ном про сто ру, 
ауто ри та тив не ало ка ци је вред
но сти у дру штву, и на осно ву 
пред ло же ног сме ра ак тив но сти 
по је ди на ца, гру па или вла де у 
од ре ђе ном окру же њу, ко је јав на 
по ли ти ка тре ба да ис ко ри сти не 
би ли био ре а ли зо ван од ре ђе ни 
циљ (стр. 269). 

На кон ис црп ног де фи ни са
ња пој мо ва као што су: пи та
ње де мо крат ске од го вор но сти, 
до бра јав на по ли ти ка и про цес 
им пле мен та ци је, ауто ри се упу
шта ју у раз ма тра ње раз ли чи тих 
вр ста др жа ва, ко ри сте ћи ка те
го ри јал нопој мов ни апа рат ко ји 
су ус по ста ви ли у прет ход ним 
по гла вљи ма књи ге, те та ко раз

ли ку ју ја ке, сла бе и не у спе шне 
др жа ве, а са ста но ви шта мо гућ
но сти др жа ве да сво јим др жа
вља ни ма омо гу ћи без бед ност 
(схва ће ну у нај ши рем сми слу 
као јав но до бро), мо же мо раз
ли ко ва ти: ја ке, сла бе, не у спе
шне, фраг мен ти ра не, фра гил не 
и уру ше не др жа ве. По ред то
га, ауто ри пред ста вља ју чи тав 
спек тар кла си фи ка ци ја др жа ва 
спрам њи хо вог од но са пре ма 
гра ђа ни ма. 

Основ не по став ке ко је су 
из не те у пр ва че ти ри по гла вља 
ра да пред ста вља ју увод у по
гла вље Ср би ја као сла ба др жа
ва. Глав ни еле мен ти од ре ђи ва
ња Ср би је као сла бе др жа ве су: 
1) пар тиј ска ото ма ни за ци ја ко ја 
во ди не е фи ка сним ко а ли ци ја
ма; 2) про бле ми те ри то ри јал не 
де фи ни са но сти; 3) дис кре пан
ца из ме ђу др жа ве и дру штва; 4) 
еко ном ска кри за ко ја је струк
тур не про ве ни јен ци је; 5) хи пер
тро фи ја кли јен те ли зма и ко руп
ци је; 6) по ли тич ки по доб на би
ро кра ти ја и не ко о пе ра тив ност 
из ме ђу ад ми ни стра тив них, по
ли тич ких и еко ном ских ели та 
(стр. 339340).

У Ср би ји је на де лу изо мор
фич ка ми ми кри ја, ко ја се огле
да у при ба вља њу ле ги тим но сти 
пре ко слич но сти са већ ле ги
ти ми зо ва ном ор га ни за ци јом, а 
у сла бим др жа ва ма као што је 
Ср би ја по при ма „уто пи стич
коими та тор ску“ пер цеп ци ју 
без ин сти ту ци о нал них ка па
ци те та за ре а ли за ци ју обе ћа ња 
(стр. 321). Уко ли ко се при сту
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пи срп ској би ро кра ти ји из ве
бе ри јан ске по зи ци је, за шта су 
се од лу чи ли ауто ри, мо ра се 
кон ста то ва ти да је она „по ли
тич ки уце ње на“, и од ли ку је се 
не до стат ком ад ми ни стра тив ног 
кре ди би ли те та, под ло жно шћу 
по ли тич ком дик та ту и ам би ва
лент ним ста вом гра ђа на. „Тран
зи ци о на си не ку ра“ уз не е фи ка
сност и ко руп ци ју, као и стал ни 
ви шак слу жбе ни ка, глав на су 
обе леж ја би ро кра ти је у Ср би ји 
(стр. 329). 

Ко руп ци ја је у Ср би ји до
би ла ста тус „кул тур ног ко да“, 
ко ји ауто ри од ре ђу ју као „под
ра зу ме ва ју ћу јав ноопе ра тив ну 
нор му“. По је дин ци ко ји би се 
бо ри ли про тив ко руп ци је мо гу 
да пер ци пи ра ју сво је де ло ва
ње као кон тра про дук тив но, јер 
упра ва ли ше на ко руп ци је мо
же не га тив но да се од ра зи на 
њих. То да ље им пли ци ра да је 
у Ср би ји ус по ста вљен „ко руп
тив ни кул тур ни код“, што има 
за по сле ди цу да је по ред по
сто је ћих ме ха ни за ма за бор бу 
про тив ко руп ци је по треб но да 
се она во ди и на ни воу: 1) ин
вер зи је „кул тур не ма три це“; 2) 
у окви ру са знај ног окви ра у ко
ме гра ђа ни схва та ју да је њи хо
ва бу дућ ност ис пре пле та на са 
ко лек тив ном бу дућ но шћу срп
ског дру штва; 3) ми ни му ма не
за ви сно сти и са мо до вољ но сти 
гра ђа на Ср би је, ко ја би до ве ла 
до уз др жа ва ња од ко руп тив них 
рад њи (стр. 332333). 

Пер ма нент ни спољ ни при
ти сак и усло вља ва ње Ср би је 

до при но се то ме да се гло ба ли
за ци ја и при сту па ње Европ ској 
уни ји до жи вља ва ју као „ме
таствар ност“ ко ја су жа ва про
стор за афир ма тив но де ло ва ње 
срп ских ели та. У ствар но сти, у 
пи та њу је из го вор за рас по де лу 
мо ћи и при ви ле ги ја, по ли тич ку 
сер вил ност, пар тиј ску ис кљу
чи вост, пре да тор ске те жње срп
ске еко ном ске оли гар хи је, не
мо гућ ност мо би ли за ци је дру
штва за стра те шке по те зе, по ли
тич ку по де ље ност и не спо соб
ност, кли јен те ли зам и ко руп ци
ју, сла бу и ре ду ко ва ну ис по ру ку 
јав них до ба ра. Из по бро ја них 
раз ло га, Ср би ја пред ста вља 
„школ ски“ при мер сла бе др жа
ве (стр. 340). Ауто ри за кљу чу
ју да се цен трал на по ли тич ка 
ди ле ма у раз во ју де мо крат ских 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср
би ји не ти че мо дер ни за ци је, већ 
про на ла же ња се кун дар них пра
ви ла из бо ра на осно ву ко јих ће 
до ћи до ује ди ње ња по ли тич ких 
оп ци ја. Дру гим ре чи ма, по треб
но је ја ча ње ин те гра тив них про
це са и про це ду ра.

Сва по гла вља мо но гра фи је 
Ана то ми ја са вре ме не др жа ве 
су та ко кон ци пи ра на да су ауто
ри има ли мо гућ ност да за кључ
ке из сва ког од њих про гла се 
ин хе рент ним свој стви ма са вре
ме не др жа ве, али се они на то ме 
ни су за у ста ви ли, већ су се опре
де ли ли за мул ти ди сци пли нар ни 
при ступ, чи ме је ова мо но гра
фи ја до би ла на аутен тич но сти.  
С дру ге стра не, сва ко по гла вље 
пред ста вља при ро дан на ста вак 
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прет ход ног, у ко ме се већ ела бо
ри ра не тврд ње по сма тра ју кроз 
при зму но вих те о риј ских ин пу
та (нпр. не ма раз ма тра ња ка па
ци те та без те о риј ског по и ма ња 
мо дер не др жа ве; опе ра ци о на
ли за ци ја пи та ња др жав ног ка
па ци те та се од ви ја кроз раз ма
тра ње прак тич них, опи пљи вих 
ка рак те ри сти ка сва ке др жа ве са 
ко јим се гра ђа ни нај пре су сре
ћу – про бле мом би ро кра ти је/
јав не упра ве ко ја, опет, у знат
ној ме ри од ре ђу је др жа ву као 
сла бу/ја ку...). Док је не ка да вла
дар мо гао да ка же: Др жа ва, то 
сам ја, да нас се по ста вља пи та
ње шта сва ки гра ђа нин има да 
ка же о сво јој и дру гим др жа ва
ма; ко нач но, ва жно је те о риј ски 
„ло ци ра ти“ Ср би ју, од но сно 
хи рур шки пре ци зно од ре ди ти 
ка рак тер др жав но сти и от кри
ти про бле ме ко ји спу та ва ју њен 
пре о бра жај у функ ци о нал ну 
(ко ри сну) др жа ву ко ја ефи ка сно 
ре ша ва про бле ме ко лек тив ног 
де ла ња, што пре ма ми шље њу 
ауто ра ове мо но гра фи је, тре
ба да пред ста вља њен основ ни 
циљ. Бо га та би бли о гра фи ја, је
дин стве ни и ши ро ки об у хват 
те ма и те мељ но и ис црп но про
пи ти ва ње фе но ме на др жа ве ће 
не сум њи во ову мо но гра фи ју 
увр сти ти у спи сак оба ве зне ли
те ра ту ре за сту ден те и ис тра жи
ва че ко ји се ба ве кор пу сом дру
штве них на у ка. 
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АдријанаСтојановић
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ПЕТ ПРИН ЦИ ПА  

ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
КОМУ НИ КА ЦИ ЈЕ

Ga di Wol fsfeld, Ro u tled ge, 
2011. p 150,  

Ma king Sen se of Me dia and 
Po li tics: Fi ve Prin ci ples in 
Po li ti cal Com mu ni ca tion
Књ игу M aking Se nse of 

M edia and P ol itics: F ive Pri nc
iples in P ol it ical Co mm un ic ation 
(П о им ање м ед ија и п ол ит ике: 
пет при нц ипа п ол ити чке к ом ун
ик ац ије) је о бј ав ила и зд ава чка 
к ућа R o utle dge  на е нгл еском 

ј ез ику 2011. г од ине. Г ади Во
лфсфелд (G adi Wo lfsfeld), аутор 
овог д ела, пр оф есор на к ат едри 
п ол ити чких н а ука и к ом ун ик ац
ија на Х ебре јском ун иве рз ит ету 
у Ј ер ус ал иму, ув оди ч ит а оце у 
на јв ажн ије ко нце пте к оји сл уже 
као оквир за и сп ит ив ање о дн
оса м ед ија и п ол ит ике, ф ок ус
ир ај ући се на з емље са ра зв иј
еном д ем окр ат ијом. 

Иде нт иф ик уј ући пет при
нц ипа п ол ити чке  к ом ун ик ац
ије, аутор и сп ит ује п ол ити чке 
ч ин и оце к оји о бл ик ују и ш аљу 
п ол ити чке п ор уке и м ед ије к оји 
тра нсфо рм ишу п ол ити чке п ор
уке и  еф екат св ега т ога на свест 
гр ађ ана. Р езу лтат је кра тко, 
к ор исно упу тство за ра з ум ев
ање ш ире сл ике св ета м ед ија и 
п ол ит ике, к оје је ист овр ем ено 
д обра осн ова за д аља и стр аж
ив ања на овом п ољу.

Аутор, к оји је в од ећи све
тски и стр аж ивач п ол ити чке 
комуникацијe, р асл ој ава п ол
ит ику и м ед ије на пет кљу чних 
при нц ипа: 

1. П ол ити чка моћ се оби
чно м оже пр ев ести у моћ или 
пр евласт над и нфо рм ати вним 
м ед иј има. 

2. Kада вл асти г убе ко нтр олу 
у п ол ити чком окр уж ењу, т ада 
г убе и ко нтр олу над м ед иј има. 

3. Н ез ав исно н ов ина рство 
је мит. А пс олу тно н ез ав исно 
и обје кти вно новинарствo не 
п ост оји.

4. Mедији су и знад св ега 
п осв ећ ени т оме да и спр ич ају 
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д обру пр ичу, што ч есто м оже 
им ати в ел ики ут ицај на п ол ити
чки пр оцес. Уоч ава се уп отр еба 
н ове фо рме н ар ати вног пр ип ов
ед ања.

5. И нфо рм ати вни м ед ији 
м ан ип ул ати вним д ел ов ањем 
т еже да оств аре на јзн ача јн ији 
ут ицај на о бл ик ов ање св ести 
ја вног мњ ења на н ен ам еран и 
н епр им етан н ачин. 

П рви при нцип и ст иче да се 
п ол ити чка моћ ч есто м оже пр
ев ести у моћ или пр евласт над 
и нфо рм ати вним м ед иј има, тј. 
у пр ев агу ут иц аја и зв ршне вл
асти на в ећ ину н ов ина  и м аг аз
ина, св ој ев рсну ко нтр олу (или 
бар пр исм отру) р адио и ТВ 
ст ан ица и гр убо м еш ање у св
оји нске о дн осе н еких в од ећих 
н ови нских к ућа (п огл авље 1, 
стр. 2). Аутор н ав оди да п ост
оји сн ажна п отр еба п ол ити чких 
с убј ек ата да ут ичу на м ед ије и 
да пр еко њих у ја вн ости м об ил
ишу п од ршку за св оје п ол ити
чке пла тфо рме. Ова ч ињ ен ица 
д опр ин оси т оме  да они к оји 
им ају п ол ити чку моћ не с амо да 
ла кше д об иј ају м еди јски п убл
иц итет, н его су и у мн ого б ољој 
п оз иц ији да пр ен есу св оју п ор
уку. М ање мо ћне гр упе  на јч
ешће д об иј ају пр ил ику да се 
п ој аве у в ест има с амо ако ур аде 
н ешто не оби чно или н епр исто
јно. Аутор д аје пр им ере гр упе за 
з ашт иту ж ив от иња (P ETA) ч ији 
су а кт ив исти пр от еств ов али 
н аги, з атим в атр ог ас аца к оји су 
за хт ев али в ећа пр им ања и б иц

икл иста к оји су пр от еств ов али 
пр отив наф тног з аг ађ ења в азд
уха и пр ом ов ис али ек ол ошке 
о бл ике тра нспо рта. Иако м ање 
мо ћне гр упе м огу б ити пр ису
тне на др уштв еним мр еж ама 
оне и д аље им ају м ање и згл еде 
да пр ив уку п ажњу на д ужи вр
еме нски п ер иод у в ећим ку лт
ур ол ошким ди ску рс има. 

Во лфслелд, т ак ође, ра зм атра 
пре дн ости и огр ан ич ења н ове 
те хн ол ог ије к оја је к ор ишћ ена 
да пр ив уче п ажњу п ол ити чких 
л ид ера. С је дне стр ане, н ове 
те хн ол ог ије п опут смарт т ел
еф она ом ог ућ ав ају да се и нфо
рм ац ије д истр иб у ир ају са и до 
б ило к оје та чке на пл ан ети, али 
са др уге стр ане, м ање д опр ин
осе у д он ош ењу р еа лних п ол
ити чких пр ом ена.

П осл ед ица аут ор овог п рвог 
при нц ипа се огл еда у н ач ин
има на к оји п ол ити чки а кт ери 
н аст оје да ко нтр ол ишу м ед ије, 
у ч ему н ем ају увек усп еха јер 
их с ами д ог ађ аји пр ев аз ил азе. 
Аутор н ав ед ено ил устр ује р азн
ол иким пр им ер има као што су 
ко нтр ол ис ање в ажних д ог ађ аја, 
ко нтр ол ис ање пр от ока и нфо рм
ац ија (или г убљ ење ко нтр оле у 
сл уч ају о дл ива и нфо рм ац ија) 
и ко нтр оле о пште др уштв ене 
с агл асн ости. У св аком од ових 
се гм ен ата ко нтр оле, м ед ији од
ол ев ају ут иц ај има п ол ити чких 
ч ин ил аца, п ок уш ав ај ући  да 
у сп ост аве н ез ав исан пр ограм, 
н ешто што аутор к ара кт ер ише 
као ц иклус „п ол ит икам ед ији
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п ол ит ика“. П ол ити чки а кт ери 
н аст оје да о бл ик ују др уштв ени 
ко нсе нзус кроз м ед ије. М еђ
утим, м еди јско и зв ешт ав ање 
м оже осл аб ити и ко нсе нзус и 
д ов ести до ра зл ич итих п ол ити
чких и сх ода. Пр им ери ин иц ија
лно с упр ост ављ ених и зв ешт
ав ања о р ат ов има у В ије тн аму 
и Ир аку ил устр ују п ом ен ути 
ц иклус, као што то ч ини и ул ога 
н ових м ед ија у кр е ир ању пр
ича о Абу Гр аиб з атв ору (у д оба 
С ад ама Х ус е ина, х иљ аде п ол
ити чких з атв ор ен ика б иле су 
м уч ене и уб иј ане у овом з атв
ору). Ј асно је да м ед ији п ост ају 
д ом инан тно сре дство б изн иса 
и пр ом оц ије и нт ер еса ко рп ор
ати вних и п ол ити чких це нт ара 
м оћи.

Др уги при нцип „к ада власт 
г уби ко нтр олу над п ол ити чким 
окр уж ењем, г уби ко нтр олу и 
над м ед иј има“ се к ор исти да 
о бј асни ра зл ич иту ул огу и нфо
рм ати вних м ед ија у вр еме р ата 
и у п ок уш ај има да се у сп ост
ави мир (п огл авље 2, стр. 3). 
Mедијски п убл иц итет н е усп
ешних во јних а кц ија, н еср ећа 
и „пр иј ате љске в атре“ м оже 
от еж ати н ам ере п ол ити чког 
в рх ова да пр ик ажу ра тне оп
ер ац ије као успех. Т ак ође, као 
в ажна ил устр ац ија т ешк оћа са 
к ој има се с у оч ав ају м оде рни 
л ид ери у д иг ита лном д обу, н ав
оди се  об ел од ањ ив ање ст от ина 
х иљ ада п ове рљ ивих и зв ешт
аја ам ери чких а мб ас ада ш иром 
св ета к оје је п рво о бј авио сајт 

В ик иликс т оком 2010. г од ине. 
Аутор, з атим пр ел ази на уп ор
еђ ив ање два озби љна п ок уш аја 
да се з ав рше с ук оби у С еве рној 
И рској 1985. и 1998. г од ине 
и пр ош ир ује ид еју да су м ед
ији у с еве рној И рској о д игр али 
в ажну ул огу у оств ар ењу м иро
вног сп ор аз ума.

Кроз тр ећи при нцип се н агл
аш ава п ост ој ање в ел ике ил уз ије 
да у д ем окра тском п оре тку па
рл аме нт ар изма и в иш естр ана
чја п ост оји н ез ав исно н ов ина
рство као н ешто што се с амо по 
с еби по др аз ум ева, што п ост оји 
н ез ав исно од б ило к ојих и нт
ер еса, вре дн осних ор ије нт ац
ија, п ол ити чких опр ед ељ ења, 
вл асни чких о дн оса (п огл авље 
3, стр. 4). У д ан ашње вр еме 
твр дња да н ез ав исно н ов ина
рство п ост оји  је св ој ев рсни 
ид е ол ошки плашт к оји скр ива 
ч ињ ен ицу да је сл об ода м ед ија 
с амо ид еал и да  а пс олу тно н ез
ав исно, н епр истр асно и обје
кти вно новинарствo не п ост оји, 
н ити је оно као т акво м ог уће. 
П ост оје с амо м ање или в ише 
обје кти вни и н епр истр асни 
м ед ији, као и м ање или в ише 
н епр истр асни и пр оф ес и она
лни н ов ин ари. Н есу мњ иво је 
да су м ед ији  у н екој м ери з ав
исни од ел ем ен ата др уштв ене 
стру кт уре, ч ија ускл ађ еност у 
фун кц и он ис ању обе зб еђ ује е гз
исте нц ију др уштва. На јв ажн ији 
фа кт ори у о др еђ ив ању к оји д ог
ађ аји ће б ити м еди јски п окр
ив ени им ају в езе са оним што 
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аутор озн ач ава као ку лту рну, 
ид е ол ошку или к оме рц ија лну 
пр истр асност. Моћ ових в рста 
пр истр асн ости је ук ор ењ ена у 
ч ињ ен ици да оне у мн огим сл
уч ај ев има н ису т ако оч игле дне. 
Из тог ра зл ога , аутор тв рди 
да в ећ ина љ уди којa се осл ања  
на в ести не ра зм ишља з апр аво 
к ол ико им ају м ало ув ида у оно 
што се з а иста д еш ава у св ету 
(аутор се осл ања на пр им ере 
као што су „Ти нд ал ови и зв ешт
аји (http://tynda llr eport.com) “  и 
в ести о и зб ору Б ар ака Об аме 
2008). 

Ч етв рти при нцип се о дн оси 
на још је дну од пр истр асн ости 
пр ису тних у м ед иј имав ише 
н его б ило ч ему др угом, м ед ији 
су п осв ећ ени т оме да и спр ич ају 
д обру пр ичу, што ч есто м оже да 
има в ел ики ут ицај на п ол ити
чки пр оцес (п огл авље  4, стр. 
4).  Аутор пр им ећ ује к ако н ове 
фо рме н ар ати вног пр ип ов ед
ања м огу ут иц ати на о бл ик ов
ање п ол ити чке к ом ун ик ац ије, 
б уд ући да з ал азе у по дру чја љу
дских м исли, ос ећ ања, и нсти
нк ата и се нт им ен ата. М оже се 
л ако пр им ет ити да н ов ин ари 
в ише н ап ора ул ажу да  пр игр
абе п ажњу п убл ике н его што 
ул ажу у спре мност да обе зб еде 
обје кти вно и нфо рм ис ање као 
на ј узв иш ен ије пр оф ес и она лне 
и ети чке при нц ипе св оје стр уке. 
Пр ен агл аш ена др ам ат из ац ија 
и пр е ок уп ир аност ска нд алом  
м оже б ити ј асан пр имер к ако се 
п от иск ују т еме од о пштег и нт

ер еса, з ам ењ уј ући их п оп ула
рним, „тр аж еним“ с ад рж ај има. 
На тај н ачин уз п оз ив ање на 
и нт ерес и оч ек ив ања ци љних 
гр упа, м ед ији ко нстр у ишу ства
рност к оја је, м ање или в ише, 
скр ив ена пр ом оц ија о др еђ ених 
уских и нт ер еса. С ум ир ај ући 
огро мна и стр аж ив ања , п отв рђ
ује се  да су м ед ији в ажна к ар
ика у пре ди збо рном п ер и оду, 
но од њих се оч ек ује ан ал ити
чност, и нфо рм ати вност и и стр
аж ив ање, а не се нз ац и он ал изам 
и п ов ршност.

П осле дњи при нцип се ф ок
ус ира на ут ицај м ед ија, као 
кљу чног а кт ера ја вне сф ере, на 
кв ал итет др уштв ених о дн оса и 
уд ела у о пштем, д ем окра тском 
ра зв оју (п огл авље  5, стр. 5) . 
И сп ит ује се  у к ојој м ери се р еа
лност у н екој д рж ави ра зл ик ује 
од м еди јских и зв ешт аја и оп иса 
ст ања у и стој, о дн осно на к оји 
н ачин се м оже г ов ор ити о ефе
кт има м ед ија на свест о т оме у 
к аквој се д рж ави и на к оји н ачин  
ж иви. Д акле, ут ицај м ед ија је 
огр оман, д ире ктан и ист ов етан 
и м еди јски с ад рж аји се увл аче 
д ирек тно под к ожу пр им ал аца 
п ор ука т ако да се м оже г ов ор
ити о и нд ирек тним и д уг отра
јним ут иц ај има, пре св ега на 
к оле кти вно п о им ање др уштв
ене ства рн ости. Р ец ип ије нти 
в рло ч есто м еди јски ко нструкт 
(си мб оли чку р епр езе нт ац ију 
ства рн ости) д ож ивљ ав ају као 
„пр аву р еа лност», о дн осно оно 
што је је дна од м ог ућих и нте
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рпр ет ац ија ства рн ости д ож ив
аљ ава се као ј ед ино м ог ућа, пр
иро дна и с ам ор аз умљ ива. З ато 
се пр ир ода ут иц аја м ед ија, као 
и нт егра лног ел еме нта за фо
рм ир ање вре дн ости у др ушву, 
м оже см атр ати н ев идљ ивом. 
Овај при нцип је пре дст ављен 
кроз н ек ол ико с оц ија лно пс их
ол ошких ек сп ер им ен ата к оји се 
о дв иј ају н ез ап аж ено од стр ане 
р ец ип иј ен ата, к оји су оби чно 
н есв есни њ их овог ут иц аја.

Док п ост оји бар м ало ра спр
аве о м ог ућим ра зл ик ама и зм
еђу тр ад иц и она лних и н ових 
м ед ија, г от ово да не п ост оји 
д иск ус ија о ра зл ик ама и зм еђу 
т ел ев из ије, н ов ина и р ад ија 
или д иск ус ија о р азл ици и зм
еђу н ац и она лних и л ока лних 
в ести. Књ ига је н ап ис ана у ко
нве рз ац и оном ст илу са ј асном 
стру кт уром к оја ће пр ив ући 
в ел ико интересовањe у ц иљу 
ст иц ања осно вног али и т еме
љног ра з ум ев ања мо ћне ул оге 
коjу м ед ији им ају у о бл ик ов
ању п ол ити чких и сх ода. Аутор 
гр ади ј аке а рг уме нте к ако би 
п од ржао и зн етих пет при нц ипа 
и по дст иче кр ити чко ра зм ишљ
ање м еђу ч ит а оц има к ако би 
п ост али с оф ист иц ир ан ији р ец
ип ије нти в ести. У окв иру ове 
стру кт уре, Ву лсфелд пре дст
авља ш ирок спе ктар ст уд ија и 
и стр аж ив ања п ол ити чке к ом ун
ик ац ије, ил устр уј ући а рг уме нте 
пр им ер има пр е уз етим пр има
рно из п ол ити чког ж ив ота САД, 
Во лфсфелд п рво  и сп ит ује к ако 

моћ д ел ује у сл ож еним, м ед
иј има з ас ић еним др уштв има. 
К ако аутор тв рди, „моћ д ол ази 
у мн огим о бл иц има“, укљ уч уј
ући и ону к оја је ст ању да усм
ери м еди јску п ажњу на н еки 
д ог ађај или дешавањe.

Т оком 2011. г од ине о днос 
и зм еђу м ед ија и п ол ит ике је 
био д ода тно з апл етен. Л ев ес он
ова и стр ага  н ов ина рске пра ксе 
и ет ике, као и с азн ања дне вног 
л иста  Га рд ијан (G ua rdian) и 
Ло ндо нске шк оле ек он ом ије и 
п ол ити чких н а ука  б ац ила су 
н ово св етло на п озн ата д еш
ав ања као што су т ел ефо нско 
пр исл ишк ив ање н ов ин ара, о дн
осно на ул огу др уштв ених мр
ежа у о рг ан из ов ању ули чних 
н ем ира у В ел икој Бр ит ан ији. 
Н акон бу рног п ер и ода за п ол
ит ику и м ед ије ова ст уд ија ће 
пр ив ући оне к оји су з аи нт ер ес
ов ани за по тп уно ра з ум ев ање 
ул оге к оју м ед ији им ају у о бл
ик ов ању п ол ити чких  и сх ода.

Књ ига о бј ашњ ава и ра зм атра 
и стр аж ив ања и оно што зн амо о 
м оде рној п ол ити чкој к ом ун ик
ац ији на ана лти чки, ј асан н ачин 
у фо рми п ом ен утих пет при нц
ипа. Књ ига има 150 стр ан ица 
што зн ачи да ш ир ока пе рспе кт
ива п он екад има пр и ор итет над 
д уб ином и д ет аљ има у пр егл
еду и стр аж ив ања, али усп ева да 
обе зб еди св е об ухва тну и та чну 
сл ику ст ања у и стр аж ив ању. 
М огло би се р ећи да књ ига има 
к ара ктер уво дног шт ива, али 
за ра зл ику од мн огих др угих 



СПМ број 2/2013, година XX, свеска 40. стр. 229234.

234

сли чних и зд ања, има ан ал ити
чки ф окус што је ч ини вре дном 
ч ит ања за оне к оју су већ у тој 
т ем ат ици.

 



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).

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.   

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 smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.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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