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УВОДНИК

   Пред ва ма се на ла зи пр ви број ча со пи са Срп ска по ли тич ка 
ми сао у 2012. го ди ни ко ји је по све ћен про тив реч но сти ма са вре ме них 
по ли тич ких про це са. Ра до ви ко ји се на ла зе у окви ру глав не те ме овог 
бро ја омо гу ћа ва ју бо љи увид у не ке од ових про тив реч но сти и тра
га ју за на чи ном њи хо вог пре ва зи ла же ња. У том сми слу је ин те ре
сант но ана ли зи ра ти са вре ме не про це се ши ре ња од стра не во де ћих 
за пад них др жа ва, али и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Са дру ге стра
не, нео п ход но је на пра ви ти пре глед раз ло га не у спе шно сти срп ске 
тран зи ци је, али и узро ка по ли тич ке, идеј не и дру штве не кон фу зи је у 
ко јој се на ша зе мља да нас на ла зи. Та ко ђе, нео п ход но је по сма тра ти 
иде ју мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. Уво ђе њем мул
ти ла те ра ли зма за по чет је про цес ин сти ту ци о нал не де су ве ре ни за
ци је ко ји је ини ци ран нај пре пра вље њем свет ског си сте ма ко лек тив
не без бед но сти, а за тим и гло бал ним тр го вин ским, мо не тар ним, 
кре дит ним, тј. еко ном ским по тре ба ма нај ра зви је ни јих зе ма ља. За 
раз ли ку од сту ди ја ко је се ба ве овим про бле ми ма Не бој ша Пе тро вић 
и Бо ра Ку зма но вић се ин те ре су ју са ста но ви шта со ци јал не пси хо
ло ги је ко ли ко ци ље ви и оче ки ва ња мо гу би ти пре дик то ри ста ва и 
на ме ре при ли ком гла са ња за две во де ће по ли тич ке пар ти је у Ср би ји.

На кон глав не те ме овог бро ја сле ди ру бри ка по све ће на по ли
тич ким и со ци јал ним иза зо ви ма у ко јој Ра до слав Га ћи но вић ис тра
жу је дру штве не из во ре угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма др жав не 
без бед но сти. Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти и рад Бо ја на Ур
да ре ви ћа и Зо ра на Ра ду ло ви ћа ко ји са гле да ва ју про блем при ме не и 
функ ци о ни са ња  со ци јал них пра ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и оштре 
ме ђу на род не кон ку рен ци је.

Овај број ча со пи са је обо га ћен и ру бри ком ,,Огле ди и сту ди је’’ 
уну тар ко је, та ко ђе, мо же те на ћи ве ли ки број ква ли тет них ра до ва 
ме ђу ко ји ма би тре ба ло из дво ји ти сту ди ју Сне жа не Грк ко ја раз
ма тра раз ло ге због ко јих на ша зе мља све ду бље ,,то не у еко ном ско 
и дру штве но без на ђе’’. По ред ових ру бри ка у овом бро ју се на ла зи и 
јед на ве о ма ин те ре сант на на уч на кри ти ка Жељ ка Си ми ћа по све ће
на Ми лу и По пе ру.

По што ва не ко ле ге, на да мо се да ће и овај број ча со пи са бо гат
ством те ма ко је ну ди и ак ту ел но шћу про бле ма ко ји се у ње му раз
ма тра ју иза ћи у су срет по тре ба ма ва шег на уч ног и ис тра жи вач ког 



ра да као што то чи ни већ ду ги низ го ди на. Исто вре ме но по зи ва мо 
све за ин те ре со ва не да сво је ра до ве мо гу до ста ви ти за сле де ћи број 
на шег ча со пи са нај ка сни је до 25.04.2012.         
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ЗоранАврамовић
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ДЕМОКРАТСКИ
ЕКСПАНЗИОНИЗАМ

ИПРОБЛЕМСЛОБОДЕ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју са вре ме ни про це си ши ре ња (на ме-

та ња) од стра не во де ћих др жа ва за па да али и ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја. Идеј но и по ли тич ко по ме ра ње па жње са уну тра шње 
на ме ђу др жав но пи та ње де мо кра ти је, су ге ри ра прет по став ку да је 
про стор иде ја, вред но сти, зна ња о де мо кра ти ји за си ћен и да ва ља 
по че ти са ње ном прак тич ном уни вер за ли за ци јом. У пр вом де лу се 
раз ма тра ју мо да ли те ти де мо крат ског екс пан зи о ни зма. По ред ОУН 
и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у ши ре ње де мо кра ти је свим 
сред стви ма укљу чу ју се вла де за пад них др жа ва, ме ди ји, не вла ди не 
ор га ни за ци је, ис так ну те лич но сти. Раз ма тра се и уло га уну тар др-
жав них по зи ва стра ним др жа ва ма да де мо кра ти зу ју по ре дак и дру-
штво. У тре ћем де лу се ана ли зи ра сло бо да као кон сти ту енс де мо-
кра ти је. Али, шта се де ша ва са сло бо дом  ка да стиг не до вла сти тог 
де мо крат ског оства ре ња? Она чу ва де мо кра ти ју али је и по кре ће 
на не што но во? Да ли је то но во у ши ре њу де мо кра ти је пре ко вла-
сти тих др жав них гра ни ца? Ово пи та ње оста је отво ре но.
Кључ не речи: де мо кра ти ја, сло бо да, ме ђу др жав ни од но си, ОУН.

У XIX ве ку во де ћи пој мо ви кул ту ре и по ли ти ке би ли су ци-
ви ли за ци ја, на пре дак, ка пи та ли зам, со ци ја ли зам. То квил је био 
уса мље ни ми сли лац по ли ти ке ка да је 1848. у на по ме ни за два на е-
сто из да ње сво је ДемократијеуАмерици, на пи сао да де мо кра ти ја 
нео до љи во и на све оп шти на чин на сту па у све ту. Али већ на се де-
ћој стра ни ци књи ге он је, по во дом  Ре пу бли ке у Фран цу ској, раз-
ли ко вао «де мо кра ти ју сло бо де» и «де мо кра ти ју ти ра ни је». У тој 
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пој мов ној ди стинк ци ји мо же се от кри ти оду ше вље ње, али и бле-
сак сум ње у де мо крат ско де ло Про ви ђе ња.

Вре ме у ко ме ми жи ви мо нат кри љу је по јам де мо кра ти је. 
Да нас су нај гла сни ји они ин те лек ту ал ци и по ли ти ча ри ко ји све ту 
упу ћу ју јед ну ра став ну ре че ни цу - свет ће би ти де мо крат ски или га 
не ће би ти. У по тра зи за ре ше њем тај не исто ри је убр за но се на пу-
шта (ко му ни стич ки) сан о но вом дру штву и по чет ку но ве исто ри је, 
а још бр же ши ри про грам де мо крат ске ор га ни за ци је свет ског дру-
штва. Де мо кра ти ја је по ста ла ча роб на реч, а ча роб ња ка ко ји из го-
ва ра ју ту реч све је ви ше.

Да ли је чо ве чан ство на шло  на по кон у де мо кра ти ји сво ју 
тач ку ослон ца?

Оп шти за нос де мо кра ти јом не би смео да успа ва кри тич ку 
ми сао. Ова ми сао је ду жна да ста ви на днев ни ред де мо крат ске 
ди ску си је ар гу мен та циј ски склоп гло бал не де мо крат ске офан зи ве, 
али и на чин на ко ји се по ли тич ко-ор га ни за циј ски ова стра те ги ја 
ре а ли зу је.

Ду хов но по ме ра ње па жње на ор га ни за циј ски оквир де мо кра-
ти је - др жав ни и ме ђу др жав ни, су ге ри ра прет по став ку да је про-
стор иде ја, вред но сти, зна ња о де мо кра ти ји за си ћен и да ва ља по-
че ти са ње ном прак тич ном уни вер за ли за ци јом. У том по слу не ма 
ве ћег ауто ри те та од ОУН. То је ор га ни за ци ја ко ја нај о длуч ни је пре-
ме шта кла сич но ве зи ва ње де мо кра ти је за об лик др жав не кон сти ту-
ци је на те рен ме ђу на род них пра ви ла за де мо кра ти за ци ју. Ову оп-
шту ми сао ко ја је из у зе та из по ступ ка пре и спи ти ва ња, ауто ри зо вао 
је сво је вре ме но пр ви чо век УН. У тек сту за Le Mon de di plo ma tic из 
1993. Бу трос Га ли је пре ци зно из ло жио ви зи ју  ди пло ма ти је де мо-
кра ти је и људ ских пра ва - ње не ци ље ве и ин стру мен те. Оправ да ње 
за ову но ву уло гу УН на ла зи се у по тре би за у ста вља ња ра сту ћег 
та ла са ма лих на ци о на ли за ма и по ја ча не не то ле ран ци је ме ђу  гра-
ђа ни ма уну тар по је ди них др жа ва.

У ана ли зи  стра те ги је ди пло ма ти је де мо кра ти је и људ ских 
пра ва, ве ћу па жњу тре ба по све ти ти  пред ло же ним ин стру мен ти ма 
не го ци ље ви ма за то што сред ства от кри ва ју при ро ду по ли ти ке. Бу-
трос Га ли фор си ра че ти ри ин стру мен та.

1. Ман дат пла вих шле мо ва до би ја ми си ју по ми ре ња за ва-
ђе них на ци ја и кон со ли да ци ју де мо кра ти је у од ре ђе ној 
др жа ви.

2. ОУН ну ди прав ну по моћ при ли ком ор га ни зо ва ња из бо ра, 
као и по моћ у про ме ни мен та ли те та  по сред ством при-
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ла го ђа ва ња ин сти ту ци ја, обра зо ва ња за де мо кра ти ју и 
шко ло ва њу др жав них ка дро ва - вој ске, по ли ци је, су до ва.

3. ОУН ор га ни зу је ми си је до бре во ље ка ко би по мо гла ре-
ша ва њу кри зе.

4. ОУН упо тре бља ва сред ста ва си ле ка ко би  за шти ти ла де-
мо кра ти ју и људ ска пра ва.

По ру ка је екс пли цит на: де мо кра ти ја и људ ска пра ва су циљ 
ко ји тре ба да оства ре сви на ро ди све та.

Ова ква стра те ги ја свет ске ди пло ма ти је мо ра по ста ти пред-
мет кри тич ког ис пи ти ва ња не са мо са кон цеп ту ал ног ста но ви шта 
већ и из пер спек ти ве до са да шњег по ли тич ког ис ку ства.

Пр во, не за о би ла зно пи та ње ти че се са мог од ре ђе ња де мо-
кра ти је у јед ној ор га ни за ци ји свет ских раз ли ка? Ко во ди је зич ку 
игру о де мо кра ти ји у ОУН? У исто ри ји УН де мо крат ске др жа ве су 
би ле у из ра зи тој ма њи ни: ста бил не де мо крат ске др жа ве се на ла зе 
у За пад ној Евро пи и САД. Та ква раз ли ка у исто ри ји де мо кра ти ја 
су ге ри ра фак тич ку до ми на ци ју евро а ме рич ког мо де ла. По ли тич ка 
сли ка све та им пли ци ра из воз де мо кра ти је у свет  и то не са мо у 
уну тра шњи по ре дак др жа ве већ и у по сту пак ства ра ња но вих др-
жа ва (бив ша Ју го сла ви ја). Гло ба ли за ци ји де мо кра ти је мо же се су-
прот ста ви ти је дан етич ки ар гу мент: про ме на мен та ли те та у ци љу 
ши ре ња де мо кра ти је за пра во је на пад на те ко ви ну кул тур не исто-
ри је јед не за јед ни це. Ствар оте жа ва и пре тен зи ја на уни вер зал ни 
је зик  од ре ђе ња де мо кра ти је.

Нај о збиљ ни ји при го вор ди пло ма ти ји де мо кра ти је и људ ских 
пра ва ти че се ин стру мен та си ле. На пр вом ме сту, де мо кра ти ја као 
мир на бор ба за власт ни је спо ји ва са си лом. Уко ли ко ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја одо бри си лу за ши ре ње де мо кра ти је, она де ле ги ти-
ми ше су ве ре ност др жа ве и про мо ви ше сво ју по ли тич ку ра зно ли-
кост за за штит ни ка људ ских пра ва и де мо кра ти је. Оства ри ва ње 
гло бал не де мо кра ти за ци је си лом де мон стри ра но је на нај бо љи 
на чин у про це су ме ђу на род ног рас ту ра ња СФРЈ. (Игра са си лом 
иде и да ље: у вре ме ору жа ног устан ка ко сов ских Ал ба на ца Ма длен 
Ол брајт је тра жи ла од ад ми ни стра ци је САД да зах те ва од Бе о гра да 
да не упо тре бља ва вој ску и по ли ци ју у слу ча ју ве ли ких ин ци де на-
та на Ко со ву! Дру гим ре чи ма, Ср би ји се од ри ца ло пра во на са мо-
од бра ну.)

Ди пло ма ти ја де мо кра ти је и људ ских пра ва из бе га ва да се су-
о чи са јед ном кон се квен ци јом у ко ју не тре ба са да ши ре ула зи ти. 
Гло ба ли за ци ја де мо кра ти је пут је у ства ра ње но вих на ци о нал них 
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др жа ва. Свет ће у тре ћем ми ле ни ју му би ти ком по но ван од не ко ли-
ко хи ља да др жа ва.

Модалитети демократског експанзионизма. Но ва ди пло-
ма ти ја де мо кра ти је и људ ских пра ва угра ђу је се у ре ги о нал на по-
ли тич ка до ку мен та. Пр ва је по ву кла та кав по тез Евро па. У По ве-
љи ОЕБС-а ко ја је усво је на на са ми ту у Па ри зу 1990. го ди не део 
о де мо кра ти ји је фор му ли сан на сле де ћи на чин: «Оба ве зу је мо се 
да гра ди мо, учвр шћу је мо и ја ча мо де мо кра ти ју као је ди ни си стем 
вла да ња у на шим др жа ва ма. У том на по ру де ло ва ће мо сход но сле-
де ћем: Људ ска пра ва и основ не сло бо де чи не ба шти ну свих људ-
ских би ћа, нео ту ђи ва су и га ран то ва на су за ко ном. Њи хо ва за шти та 
и не го ва ње је сте пр во ра зред на од го вор ност вла да. Њи хо во по што-
ва ње је су штин ска за шти та од пре те ра не мо ћи др жа ве. њи хо во сле-
до ва ње и пу на при ме на је су основ сло бо де, прав де и ми ра.

Де мо крат ска вла да ви на за сни ва се на на род ној во љи ко ја се 
пе ри о дич но из ра жа ва пу тем сло бод них и пра вед них из бо ра. Де мо-
кра ти ја има као те мељ по што ва ње људ ског би ћа и прав не др жа ве. 
Де мо кра ти ја је нај бо ље јем ство сло бо де из ра за, то ле ран ци је пре ма 
свим дру штве ним гру па ма, као и јед на ких при ли ка за сва ког по је-
дин ца.

Де мо кра ти ја, сво јом ре пре зен та тив ном и плу ра ли стич ком 
при ро дом об у хва та од го вор ност пре ма би рач ком те лу, оба ве зу јав-
них вла сти да се др же за ко на, и не при стра сну при ме ну прав де. Ни-
ко не ће би ти из над за ко на».

Ова кве де кла ра ци је по ред од бра не уз ви ше них вред но сти де-
мо крат ског по рет ка успе шно за о би ла зе индивидуализацију демо
кратскихинституција, а то је за пра во су штин ски про блем про це-
са гло ба ли за ци је де мо кра ти је. Мо же се при хва ти ти тврд ња да је, 
као што пи ше у По ве љи ОЕБС-а, де мо кра ти ја је ди ни си стем вла да-
ња у европ ским др жа ва ма. Про блем је, ме ђу тим, да ли су прав не и 
по ли тич ке по сле ди це та кве тврд ње јед на ке за све др жа ве. Дру гим 
ре чи ма, до ко је ме ре за кон ско об ли ко ва ње де мо крат ских ин сти ту-
ци ја, под но си ути цај на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре и тра ди ци је.

Сва ка нор ма ти ви за ци ја по ли тич ког жи во та, а по го то ву гло-
бал на  (су пра на ци о нал на) зах те ва  ве ће или ма ње жр тве. У том 
про це су не за ви сност, на ци о нал на сло бо да, ауто но ми ја, до сто јан-
ство по је ди нач не др жа ве мо гу по ста ти за ста ре ле ка те го ри је. Де мо-
крат ска ко ло ни за ци ја све та на ого љен и ра ди ка лан на чин ре ин те-
пре ти ра пој мо ве на ци о нал не сло бо де и не за ви сно сти чи ме ски да 
ону исто риј ску по зла ту ко ју су ови пој мо ви има ли то ком људ ске 
кул ту ре. Дру гу не га тив ну кон се квен ци ју про мо ци је де мо кра ти је 
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у по ли тич ки ап со лут, ар ти ку ли ше бор ба ме ђу на род них  интереса 
под пла штом де мо крат ских фор ми.

У ко јој ме ри се нор ма ти ви за ци јом де мо кра ти је по ти ску ју 
др жав на не за ви сност и сло бо да, нај пот пу ни је ће илу стро ва ти два 
при ме ра. 

Де мо кра ти ја је нео дво ји ва  од  људ ских пра ва и сло бо да. У 
ствар ном по ли тич ком жи во ту по је ди них др жа ва сва ин ди ви ду ал на 
пра ва се ре ша ва ју на те ме љу ко лек тив них на ци о нал них схва та ња 
и ауто ном но од ре ђе ним ин те ре си ма на ро да и гра ђа на. Оно што се 
у јед ној де мо крат ској др жа ви сма тра пра вом по је дин ца у дру гој 
др жа ви се не при зна је. Да ли из те чи ње ни це сле ди оба ве зу ју ћи по-
ли тич ко вред но сни суд у при лог пр ве или дру ге др жа ве? Не. Али 
то не зна чи да јед на од њих не ће оп ту жи ти дру гу за ма њак де мо-
кра ти је или чак ње но по ни шта ва ње.

У еден ском вр ту европ ске де мо кра ти је већ су тра мо же пи та-
ње сек су ал них сло бо да по ста ти ка мен спо ти ца ња. Ши ре ње сек су-
ал них сло бо да и пра ва у не ким др жа ва ма је ин сти ту ци о на ли зо ва-
но брач ном за јед ни цом из ме ђу па ро ва истог по ла. Хо мо сек су ал ни 
брак је дру гим др жа ва ма за ко ном за бра њен. Гло ба ли за ци ја де мо-
кра ти је ство ри ће си ту а ци ју да оне др жа ве ко је при зна ју хо мо сек-
су ал ни брак (Аме ри ка, на при мер) оп ту же др жа ве ко је за кон ски не 
при зна ју та кву ве зу као зе мље ко је ус кра ћу ју сек су ал не сло бо де 
чо ве ка.

Струк тур но исто ве тан про блем мо же се оче ки ва ти у раз ли-
чи тим схва та њи ма кон тро ле ра ђа ња у по је ди ним др жа ва ма. Оне 
др жа ве ко је су су о че не са огром ном сто пом при род ног при ра шта ја 
при ну ђе не су да кон тро ли шу сто пу на та ли те та, док др жа ве са па-
дом при род ног при ра шта ја мо ра ју под сти ца ти по пу ла ци о ну по ли-
ти ку.

На сли чан про блем на и ла зи мо ка да се по ста ви пи та ње пра ва 
же не у зе мља ма са ше ри јат ским пра вом. Да ли је бор ба за њи хо ва 
пра ва пред мет ме ђу на род них де мо крат ских нор ми или је то ауто-
ном но по ли тич ко пра во ислам ских др жа ва са ше ри јат ским пра вом?

Исто вет не по ли тич ке по ја ве мо гу би ти пред мет ра ди кал но 
раз ли чи тог вред но ва ња и  ту ма че ња. Из ра жа ва ње про те ста про тив 
вла да ју ћег ре жи ма у јед ној др жа ви мо ра стро го да под ле же за кон-
ској про це ду ри док у дру гој чу ва ри де мо кра ти је мо гу под сти ца ти 
ван за кон ске про те сте и де мон стра ци је. Раз ли ка у трет ма ну про ис-
ти че из по ли тич ког ин те ре са ко ји се де кла ра тив но ле ги ти ми ше де-
мо кра ти јом.
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Су срет са кон крет но-исто риј ским ре ше њи ма људ ских пра ва 
и сло бо да пра ви је тест за про ве ру ва ља но сти де мо крат ских де-
кла ра ци ја. Оп ште при хва та ње де мо крат ских нор ми и вред но сти не 
зна чи уни фи ка ци ју де мо крат ске прак се. Про блем је у то ме што се 
ове прак тич не де мо крат ске раз ли ке мо гу упо тре би ти за ши ре ње 
ути ца ја и ин те ре са не ких др жа ва, а у си ту а ци ја ма кон флик та да 
се ин стру мен та ли зу ју као спор де мо крат ских са не де мо крат ским 
др жа ва ма.  Ми сли о ци де мо кра ти је ни ка да не би сме ли да пре ви де 
чи ње ни цу да је де мо кра ти ја ве ли ка при ли ка за по ли тич ки ра зум, 
али исто та ко за про ва лу по ли тич ких стра сти. У овом об ли ку вла-
сти де лу ју знал ци и ди ле тан ти. И њој це не на ци о нал них ин те ре са, 
сло бо де и не за ви сно сти мо гу би ти ма ле, али ску пе.

Ме ђу на род ну ин стру мен та ли за ци ју де мо кра ти је по твр ди ла 
је по ли тич ка кри за у Ср би ји по сле са ве зних и ло кал них из бо ра 17 
но вем бра 1996. го ди не. У том до га ђа ју ја сно је обе ло да ње на игра 
ма ски ра ња спољ но по ли тич ких ин те ре са у то бо жњи зах тев за де-
мо кра ти јом. Али и ви ше од то га. У јав ном го во ру вла да и ме ди ја 
де мо крат ских др жа ва по но во је афир ми са на иде ја о си ли као ба би-
ци де мо кра ти је.

По ли тич ки до га ђа ји у Ср би ји, ме ђу тим, ви ше го во ре о ан ти-
но ми ја ма  гло ба ли стич ке де мо кра ти је, не го о при ро ди ње не уну-
тра шње по ли тич ке кри зе. Ов де ће би ти раз мо тре не три па ра диг ма-
тич не по ли тич ке по ру ке.

Вр хов ни др жав ни ауто ри те ти САД за тра жи ли су од пред сед-
ни ка Ре пу бли ке Ср би је да «отво ри ди ја лог са опо зи ци јом, ува жи 
ре зул та те из бо ра и по шту је сло бо ду штам пе» или ће у про тив-
ном би ти «по кре ну та ак ци ја по нов ног уво ђе ња санк ци ја Ср би ји». 
(«Mo gu će vra ća nje sank ci ja», Blic, 10.12. 1996.)

Вој на ор га ни за ци ја НА ТО у Бри се лу је осу ди ла српскувладу 
( под ву као ЗА) због «по ни шта ва ња ре зул та та ло кал них из бо ра и 
за тра жио од пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа да пре и на чи од лу ку». («Po-
ni šti ti od lu ku o iz bor nim re zul ta ti ma», Blic. 11.12.1996.)

На са ми ту ЕУ у Да бли ну 1996. го ди не, Карл Билт је из ја-
вио: «Не ће мо до зво ли ти да Ју го сла ви ја бу де но си лац иде ја ко је се 
у исто ри ји Евро пе на ла зе у кор пи за от пат ке». (Blic, 16. 12. 1996).

На ве де ни ис ка зи су не дво сми сле ни у сво јој по ли тич кој на-
ме ри и њи хо ва фор ма је та ква да се пи та ње бу дућ но сти де мо крат-
ског уни вер зу ма отва ра у пу ној кон фу зи ји.

Про блем ло кал них из бор них ре зул та та се све сно проширује 
на дру га пи та ња и та окол ност упу ћу је на за кљу чак да су у струк-
ту ри мо ти ва зах те ва и не ки дру ги ин те ре си. Јед на гру па др жа ва 
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(или јед на) пре у зи ма пра во ме ђу на род не ор га ни за ци је ОУН да пре
ти санкцијама. Вој ни са вез дру ге гру пе др жа ва  именује срп ску 
вла ду као од го вор не за из бор ни про блем а не ин сти ту ци ју су да ко ја 
је до не ла од лу ку о по ни шта ва њу из бо ра. Је дан функ ци о нер ЕУ по-
ја вљу је се у уло зи цен зо ра до зво ље них и од ба че них идеја.

Пре не го што се раз мо три ле ги ти ми тет де мо крат ских прет-
њи (у овом до га ђа ју Ср би ја је у уло зи објек та за екс пе ри мен ти са ње 
ко ји је за вр шен НА ТО бом бар до ва њем 1999. го ди не) тре ба под се-
ти ти на чи ње ни це.

Из бор ни по сту пак у сва кој де мо крат ској др жа ви ре гу ли шу 
за ко ни и они мо гу би ти до бри или не до вољ но ва ља ни. У Ср би ји је 
по сле и збор на кри за 1996. го ди не, из би ла због пра ва су да да ар би-
три ра у по гле ду жал би стра на ка ко је уче ству ју у из бо ри ма. Мо же 
се при хва ти ти оце на о ло шем из бор ном за ко ну, али из то га сле ди 
мо гућ ност ње го ве по зи тив не ре ви зи је. Слич но сто је ства ри и са 
ди ја ло гом вла сти и опо зи ци је. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји власт 
и ње на опо зи ци ја а ка кви ће би ти њи хо ви ме ђу од но си ствар је њи-
хо вих ауто ном них во ља и на чи на по ли тич ког по на ша ња. При мед ба 
о сло бо ди штам пе па да у тре нут ку ка да је у Ср би ји из ла зи ло ви ше 
опо зи ци о них днев них и не дељ них но ви на не го оних ко је су под 
кон тро лом вла сти. А ка да је реч о иде ја ма у Ср би ји ко је иде је мо гу 
би ти до зво ље не а ко је ме ђу на род но санк ци о ни са не.  

По врх све га, де мо крат ском по рет ку у Ср би ји упу ћу ју прет-
ње по ли тич ки функ ци о не ри и ор га ни за ци је чи ји Ср би ја ни је члан. 
Ср би ја ни је би ла ни чла ни ца ЕУ ни ти вој ног са ве за НА ТО пак та.

За пи тај мо се ко је је свој ство де мо кра ти је у Ср би ји угро же но 
да би се оправ да ла ме ђу на род на (европ ска) прет ња срп ским по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма и ста нов ни штву, ко ја је  ка сни је оства ре на. 
Чи ње ни це по твр ђу ју да су у Ср би ји основ не ин сти ту ци је де мо кра-
ти је по сто ја ле. Ана ли зи ра не кри ти ке и прет ње са мо су про па ган-
ди стич ки би ле де мо крат ске а фак тич ка ин тен ци ја је био ин те рес 
да се на пер со нал ном пла ну у по ли тич ком жи во ту не што про ме ни 
из че га би сле ди ла по ли ти ка ко ја би ви ше би ла по во љи оних чу-
ва ра де мо кра ти је ко ји да нас екс пе ри мен ти шу са дру гим др жа ва ма 
све та.

Де мо кра ти ја као ин стру мент ускла ђи ва ња ме ђу на род них ин-
те ре са  све ви ше по ти ску је тра ди ци о нал но схва та ње де мо кра ти је 
као сред ство ре а ли за ци је сло бо де и не за ви сно сти чо ве ка и на ро да. 
У том но вом зна че њу де мо кра ти ја се на ла зи пред ве ли ким ис ку ше-
њем да као по след ња иде ја о то ле ран ци ји ме ђу љу ди ма и на ро ди ма  
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бу де ис ко ри шће на за на ме та ње праг мат ских ин те ре са раз ви је них 
др жа ва и да као та ква по ста не ко ра ис це ђе ног ли му на.

Ши ре ње де мо кра ти је под прет њом вој них са ве за и ме ђу на-
род них санк ци ја ди рект но по га ђа исто ри јом из гра ђе на зна че ња и 
ин сти ту ци је на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре. Фор си ра на гло ба ли-
за ци ја де мо кра ти је им пли ци ра стра те ги ју уки да ња свет ског по ли-
тич ког ре ла ти ви зма, а то је за пра во про мо ци ја су пре ма ци је ви ших 
по ли тич ких кул ту ра над ни жим. Де мо крат ски ко ло ни ја ли зам во-
ленс-но ленс пре не бре га ва има нент не ци ље ве по ли тич ког ре ла ти-
ви зма. Уме сто упознавања по ли тич ких кул ту ра, разумевања раз ли-
чи тих по ли тич ких ис ку ста ва и зна че ња и прожимања по ли тич ких 
зна ња, убр за но се на ме ће је дан кон структ по ли тич ког си сте ма ко ји 
има сво је по ре кло и ме сто у ду гој исто ри ји за пад но е вроп ске ци ви-
ли за ци је.

Уни вер за ли за ци ја по ли тич ког мо де ла, па ма кар то био и мо-
дел де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре, мо ра се су о чи ти са пи та њем 
по ли тич ког иден ти те та би ло ког на ро да. Сва ка на ци о нал на за јед-
ни ца из гра ди ла је у про те клим ве ко ви ма вла сти та зна че ња вла сти, 
ауто ри те та, ин те ре са, од нос пре ма стран цу, а осо би то  зна че ња до-
сто јан ства, мо ра ла, сло бо де, прав де. Уко ли ко при хва ти мо суд Ма ка 
Ве бе ра о схва та њу де мо кра ти је у Аме ри ци он да је кључ ни кри те-
ри јум лич но по стиг ну ће. Мла ди Аме ри ка нац «ува жа ва са мо оно 
што је по је ди нац у ста њу да по стиг не сво јим лич ним за ла га њем» 
(Ве бер, 1969: 179).  Ова кво схва та ње де мо кра ти је ни је при ме њи во 
у кул ту ра ма са из ра же ним ко лек ти ви стич ким оби ча ји ма или кул-
ту ра ма у ко ји ма ма те ри јал не вред но сти ни су при мар не. 

Стра те ги ја екс пан зи је де мо кра ти је пре не бре га ва су ко ба са 
по ли тич ким иден ти те ти ма по је ди них на ро да та ко што усме ра ва 
па жњу на по ли тич ке лич но сти у по је ди ним др жа ва ма и што је мо-
ти ви са на праг мат ским ин те ре си ма. Дру га не до у ми ца ве за на је за 
про блем од но са еко ном ских, вој них и по ли тич ких ин те ре са раз ви-
је них др жа ва и ствар ног за у зи ма ња за де мо крат ске вред но сти. Да 
ли је де мо кра ти ја по ста ла са мо ин стру мен тал на вред ност?

Гло ба ли за ци ја де мо кра ти је не мо же да из бег не сле де ће по-
сле ди це. Из во зом де мо кра ти је нај ра зви је ни је др жа ве све та из во зе 
и ње не не до стат ке, угро жа ва ју по ли тич ки иден ти тет на ро да и др-
жа ва «тре ћег све та», а по се за њем за нор ма ти ви за ци јом вла сти тог 
мо де ла не из бе жно иза зи ва жр тве. Не си гур ност је струк тур на од-
ли ка исто ри је дру штва и чо ве ка. Да на шњи од го вор на ту оп шту 
суд би ну је де мо кра ти ја. Са вре ме ни дух по гре шно схва та сво ју 
уло гу уко ли ко мо гућ но сти све та усме ра ва са мо у јед ном прав цу. 
Де мо кра ти ја се мо же одр жа ти је ди но уко ли ко се про ђе кроз при-



ЗоранАврамовић Демократскиекспанзионизамипроблемслободе

19

зму  вред но ва ња вла сти те тра ди ци је и до ђе у до дир са кул тур ном 
осо бе но шћу за јед ни це ко јој  он при па да.

Позивизнутразадемократијом.До са да су раз ма тра ни мо-
да ли те ти спољног ме ђу на род ног или уни ла те рал ног при ти ска на  
де мо кра ти за ци ју уну тра шњег по ли тич ког по рет ка. Са да је вре ме 
да се раз мо тре окол но сти и раз ло зи упу ћи ва ња по је ди нач них и 
стра нач ких по зи ва из јед не др жа ве ме ђу на род ној за јед ни ци за де-
мо крат ском ин тер вен ци јом. Реч је о чи ње ни ци да по ли тич ка опо-
зи ци ја у јед ној др жа ви при зи ва стра ни фак тор на по се за ње ра зних 
сред ста ва при ти ска на уну тра шњу ле гал ну власт.

На чин осва ја ња по ли тич ке вла сти уз по моћ ту ђе во ље раз ма-
трао је дав но Ма ки ја ве ли у  по гла вљу Владаоца: «О но вим вла да-
ви на ма ко је се за до би ја ју ту ђим оруж јем и ту ђом сре ћом». Ма ки-
ја ве ли је имао у ви ду по сле ди це та квог осва ја ња вла сти - власт се 
до би ја са ма ло на по ра, али се одр жа ва са мно го тру да -  и ни је се 
упу штао у про блем ле ги тим но сти та кве вла сти.

У са вре ме ном дру штву по зи ви на спољ ну де мо крат ску ин-
тер вен ци ју мо ра ју се раз гра ни чи ти пре ма при ро ди кон крет ног по-
рет ка из ко га се ша љу апе ли за де мо крат ском по мо ћи. Уко ли ко је 
реч о јед но пар тиј ским си сте ми ма и лич ним дик та ту ра ма по зи ви за 
по моћ у де мо кра ти зо ва њу уну тра шњих по ли тич ких при ли ка мо гу 
се политички раз у ме ти. На ро чи то ако власт не де мо крат ских си сте-
ма пра ти те рор над гра ђа ни ма и ли кви да ци ја по ли тич ких про тив-
ни ка. Али, и у та квим окол но сти ма при зи ва ња ту ђе по мо ћи, увек 
ће би ти ме ста за морална оправ да ња та квих по зи ва: да ли об лик 
по ли тич ке вла сти јед не др жа ве пре вас ход но тре ба да ре ша ва ју ње-
ни гра ђа ни, не за ви сно од усло ва у ко ји ма опо зи ци ја де лу је?

Са свим дру га чи је сто је ства ри са по зи ви ма за де мо крат ску 
по моћ из ви ше пар тиј ских др жа ва. Чи ње ни ца да по ли тич ка опо зи-
ци ја при зи ва стра не вла де (за пад но е вроп ске) на пред у зи ма ње ра-
зних сред ста ва ка жња ва ња вла сти те др жа ве и њих гра ђа на, упу ћу је 
на ана ли зу два раз ло га: по ли тич ки и етич ки. По ли тич ки до га ђа ји 
у Ср би ји кра јем 1996. мо гу нај у пе ча тљи ви је да илу стру ју пред мет 
на шег раз ма тра ња. Не ки чел ни ци он да шње опо зи ци је тра жи ли су 
од аме рич ких зва нич ни ка уво ђе ње санк ци ја про тив Ср би је (спор-
ни су би ли, у на кнад ним ту ма че њи ма, обим и циљ на гру па)  а шеф 
стран ке Грађанског савезаСрбије Ве сна Пе шић, екс пли цит но је 
тра жи ла од Ме ђу на род не за јед ни це да спре чи по ли тич ку де лат-
ност Сло бо да на Ми ло ше ви ћа као што је учи ни ла са Ра до ва ном Ка-
ра џи ћем («да спре чи ње го ву кан ди да ту ру на свим бу ду ћим из бо ри-
ма»). (Днев ни лист, Демократија, 14. ја ну ар 1997, стр. 2.)
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Окол ност да се ша љу по ли тич ке де пе ше стра ним вла да ма  за 
де мо крат ску  ин тер вен ци ју у вла сти тој др жа ви ко ја је кон сти ту и-
са на на пар ла мен тар ним на че ли ма, упу ћу је на ше раз ма тра ње на 
по ли тич ку уло гу ле гал не опо зи ци је ко ја зо ве стран ца у по моћ. Ка-
ква је то ле гал на опо зи ци ја ко ја се обра ћа ино стран ству за ак ци ју 
уну тар вла сти те др жа ве? Очи глед но је да је реч о сла бој по ли тич-
кој мо ћи опо зи ци је.

Дру га прет по став ка мо же да су ге ри ра не пот пу ност де мо-
крат ског по рет ка (ло ше уре ђе ни ме ди ји) па је по тре бан стра нац. 
Али, опо зи ци ја и по сто ји да би се бо ри ла за бо ље усло ве по ли тич-
ке бор бе. За што у то ме ни је ус пе ла опо зи ци ја у Ср би ји то ком осам 
го ди на (1990-1998) ви ше стра нач ког си сте ма пред мет је о ко ме би 
она мо ра ла се би да по ло жи ра чун.

Најг ну сни ји са по ли тич ког и етич ког ста но ви шта је по зив 
да се не ким лич но сти ма за бра ни по ли тич ка ак тив ност у де мо крат-
ском по рет ку. Та кав апел, пр во, не ко ре спон ди ра ап со лут но са људ-
ским пра ви ма, а дру го он је по ли тич ки ми зе ран. Ка да ни сте спо-
соб ни да са вла да те свог по ли тич ког про тив ни ка ви по зи ва те по моћ 
из ино стран ства. Очи то у то ме не ма ча сти и вр ли не. 

Ка ко се мо же до ве сти у ве зу де мо кра ти ја (и људ ска пра ва) са 
за бра ном по ли тич ке ак тив но сти по је дин ци ма? За та кву дис кри ми-
на ци ју де мо кра ти ја не зна. Са етич ког ста но ви шта не ма ни ка кве 
раз ли ке из ме ђу за бра не по је дин цу да по ли тич ки де лу је са за бра-
ном не ке пар ти је или на ци о нал не ма њи не да се по ли тич ки ан га-
жу је.

Пра во да се по зи ва у по моћ ста на вла да да де мо кра ти зу је 
де мо крат ски по ре дак мо ра се до ве сти у пи та ње не ким те мељ ним 
вред но сти ма ци ви ли за ци је. Где је ту ме сто вред но сти ма сло бо де и 
не за ви сно сти на ци о нал не за јед ни це? Уко ли ко пре да те сво ју сло-
бо ду у ру ке дру гог, ста ра је етич ка те за, ви не мо же те ра чу на ти на 
од го вор ност. И ту је нај ра њи ви ја ори јен та ци ја на увоз де мо кра ти-
је. Ако ни сте спо соб ни да се са мо стал но из бо ри те за де мо крат ске 
вред но сти и ин сти ту ци је, не ће те би ти сло бод ни, а још ма ње ауто-
ном ни у по ли тич ком ми шље њу и по на ша њу уко ли ко вам их не ко 
по кло ни.

Про блем уну тра шњих по зи ва стран цу да де мо кра ти зу је др-
жа ву мо же се раз ма тра ти као пар тиј ски слу чај или ак ци ју ми нор не 
ма њи не. Са ста но ви шта кон цеп ту а ли за ци је од но са уну тра шње и 
спољ не де мо кра ти је јед не др жа ве, та кав при го вор не ма  те о риј ску 
сна гу. 
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(Зло)употребаслободеудемократији.Сло бо да је основ но 
свој ство и услов де мо крат ског по рет ка. Овај већ кла си чан суд о 
сло бо ди и де мо кра ти ји ни је ли шен те о риј ских и ис ку стве них по-
те шко ћа. Ако је ве за ових пој мо ва ма ње-ви ше ра зу мљи ва у исто-
риј ским раз до бљи ма ко ја су прет хо ди ла ин сти ту ци о на ли за ци ји 
де мо кра ти је, пи та ње се на нов на чин по ста вља са оства ре њем сло-
бо де у де мо крат ским си сте ми ма. Шта се де ша ва са сло бо дом  ка да 
стиг не до вла сти тог де мо крат ског оства ре ња? Да ли сло бо да чу ва 
де мо кра ти ју? Или је по кре ће на не што но во? Од го во ри се мо гу ре-
ла ти ви зо ва ти сте пе ном де мо крат ског раз во ја и на чи ном упо тре бе 
сло бо де. 

Пој му сло бо де у де мо крат ском по рет ку пре ти мо гућ ност 
под ме та ња анар хи је. Ари сто те ло ва упо зо ре ња да де мо кра ти ји 
пре те пре те ри ва ња у јед на ко сти и сло бо ди, от кри ва ју се упра во 
у анар хич ној упо тре би сло бо де. На ру ку ова квој ин тер пре та ци ји 
сло бо де иде и веч на ди ску си ја о пој му сло бо де: шта је сло бо да и 
где су ње не гра ни це?

Ов де нас не ће ин те ре со ва ти бес крај на зна че ња пој ма сло бо-
де, већ са мо по ли тич ка сло бо да у де мо крат ском по рет ку вла сти. 
По јам по ли тич ке сло бо де са др жи прав не (огра ни ча ва ње по ли тич-
ке вла сти) са знај не (свест о чи ње ни ца ма и по ка зи ва ње пу та сло бо-
ди) и вољ не (ак тив ност) еле мен те. (Noj man. F, 1974).  

Усло ви под ко ји ма је чо век сло бо дан сва ка ко су моћ из бо ра, 
ре ал ност мо гућ но сти, оствар љи вост из бо ра. Де мо кра ти ја је, на-
рав но, нај по год ни ји по ли тич ки оквир за прак су сло бо де. Ме ђу тим, 
про блем из бо ра и да ље оста је отво рен. Ни је спор на тврд ња да без 
избора не ма сло бо де, а без сло бо де не ма мо рал ног по на ша ња. Чо-
век ни је од го во ран ако ни је сло бод но од лу чио о свом по ступ ку. 
У крај њој кон се квен ци, сло бо да из бо ра је отво ре на за све људ ске 
вред но сти и са тог ста но ви шта не мо же се пра ви ти дис кри ми на ци-
ја вред но сти. Пи та ње је: би ра ли чо век увек ху ма ни стич ке вред но-
сти? Да ли ми «ни ка да не мо же мо иза бра ти зло?» (Sar tr, Ž. P. 1964: 
12 ). Сло бо да са др жа на у из бо ру, па и у по ли тич ком из бо ру је ду-
бо ко па ра док сал на. Она је, с јед не стра не «хран љи ви из вор све га 
нај бо љег што је чо век по сти гао» а с дру ге стра не «ам бис у ко ји се 
он мо же су но вра ти ти и уни шти ти са мог се бе»( Вар гас, М, Љо са, 
1992: 386-400).

Под ре ђи ва ње хе те ро ном ним вред но сти ма не мо ра да бу де 
са мо по сле ди ца стра ха од сло бо де; за бо ра вља се че сто да са мо о-
дре ђе ње чо ве ка ни је увек ауто ном на упо тре ба ра зу ма, већ и иден-
ти фи ка ци ја са дру гим чо ве ком или чо ве ком на вла сти. Моћ из бо-
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ра и у де мо крат ском си сте му под ра зу ме ва сло бо ду за не за ви сност, 
али и за за ви сност.

Дру ги еле мент по ли тич ког пој ма сло бо де је сте реалнамо
гућност. Сло бо дан из бор тре ба да је по ве зан са ре ал ним мо гућ-
но сти ма а не има ги нар ним. Ме ђу тим, сам по јам ре ал но сти је ви-
ше зна чан, док је ка те го ри ја мо гућ но сти јед на од нај сло же ни јих 
фи ло зоф ских ка те го ри ја. За по је дин ца, ре ал ност је оно што се 
укла па у ње го ву пси хо ло шку струк ту ру лич но сти. Ре ал не мо гућ-
но сти  за јед ног пе сни ка, спор ти сту или по ли ти ча ра не мо гу се 
ста ви ти у исту ра ван.

По у зда на, чвр ста ве за из ме ђу дру штве них усло ва и под руч-
ја мо гућ но сти ни је от кри ве на. Сва ка дру штве на си ту а ци ја са др жи 
плу ра ли тет мо гућ но сти од ко јих се не ке от кри ва ју а дру ге оста ју 
не по зна те. До бро и зло су пре пле те ни и у аспек ту ре ал них мо гућ-
но сти, ко ли ко и у са мој ствар но сти. Шта по је дин цу и по ли тич ким 
гру па ма у де мо крат ском по рет ку су ге ри ра ма ње зла а ви ше до бра у 
де фи ни са њу ре ал них мо гућ но сти?

Иза бра на ре ал на мо гућ ност тре ба да се оствари. То је тре-
ћи еле мент пој ма по ли тич ке сло бо де, у ко ме се по је ди нац као и 
дру штве не гру пе, не пре стан це су о ча ва ју са пи та њем гра ни це ко ју 
по ста вља слободадругог. Свест о сло бо ди мо ра би ти свест и о сло-
бо ди дру гог чо ве ка; она има прак тич ног сми сла у за јед ни ци тек у 
од но су мо је сло бо де пре ма сло бо ди дру гог. «Си гур но, сло бо да као 
де фи ни ци ја чо ве ка не за ви си од дру гог, али чим по сто ји ан га жо-
ва ност, ду жан сам да исто вре ме но же лим сво ју сло бо ду и сло бо ду 
дру гих, сво ју сло бо ду мо гу узе ти као циљ са мо ако ујед но узмем 
као циљ сло бо ду дру гих» (Sar tr, Ž.P. 1964: 38).

Сло бо да као оства ре ње иза бра не мо гућ но сти мо ра да под не-
се не ка огра ни че ња и пре пре ке, уко ли ко се же ли из бе ћи оно ста ње 
у ко ме, по слу жи мо се ре чи ма пи сца ро ма на Злидуси «нео гра ни че-
на сло бо да по ста је нео гра ни че но на си ље». Тврд ње по ко ји ма  ап-
со лут на сло бо да при па да сфе ри ми шље ња, пред мет су оспо ра ва ња 
по сле не мач ког ме ђу рат ног ис ку ства у ко ме се про по ве да ло и по-
бе ди ло на си ље и то та ли та ри зам. Го вор на си ља ис кљу чу је ин тер-
ак ци ју.

Свест о сло бо ди дру гог чо ве ка, под ра зу ме ва од ре ђи ва ње гра-
ни ца ин ди ви ду ал ној сло бо ди. Ту се на ла зи ко рен по тре бе за де мо-
крат ском ор га ни за ци јом дру штва и др жа ве. Дру штве на струк ту ра 
је ком по но ва на од раз ли чи тих дру штве них гру па, де лат но сти и ин-
сти ту ци ја са кон фликт ним ин те ре си ма и иде ја ма. Без ува жа ва ња 
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ове раз ли ке, сло бо да као оп ште до бро и нај ви ша људ ска вред ност 
ни је оства ри ва.

Плу ра ли тет дру штве них раз ли ка је сте онај те мељ на ко ме 
се по ди же згра да вла сти. Де мо крат ске ин сти ту ци је вла сти не мо гу 
да ели ми ни шу еле ме нат при ну де из си сте ма од лу чи ва ња. Да ли је 
ово чи ње ни ца ко ја омо гу ћа ва не јед на ку рас по де лу сло бо да и у де-
мо кра ти ји? Ра ди се о ста ром пи та њу: у ко јој ме ри се и де мо крат ска 
др жа ва упли ће у сло бо ду по је дин ца и гру па?

Пра во др жа ве да се ме ша у сло бо ду по је дин ца оправ да ва-
ју сви ми сли о ци по ли тич ког ли бе ра ли зма (Мил, Кон стан, То квил). 
Ево два ар гу мен та.

1. «Док при хва там ап стракт но пра во за јед ни це да се ме ша у 
жи вот ње них чла но ва, да би оси гу ра ла сви ма би о ло шке 
нео п ход но сти (хра на, пи ће, здра вље, оде ћа, сме штај, ро-
ди тељ ство) не мо гу при хва ти ти ње но пра во да се ме ша 
у оно што чо век по се ду је и што ни је узе то од дру гог. 
Ми слим на зна ње, ми шље ње, умет ност».  Сло бо да је по 
Ра слу, «пра во да се жи ви и ми сли ка ко смо иза бра ли и 
кад наш из бор не спре ча ва дру ге да учи не исто» (Ra sel, 
B 1977).

2. «За у зео сам став да сло бо да зна чи да не по сто ји огра ни-
ча ва ња над оним усло ви ма ко ји су, у са вре ме ној ци ви-
ли за ци ји, нео п ход но јем ство сре ће по је дин ца. Не ма сло-
бо де без сло бо де го во ра. Не ма сло бо де уко ли ко по себ не 
по вла сти це огра ни ча ва ју би рач ко пра во јед ном де лу за-
јед ни це. Не ма сло бо де ако пре о вла ђу ју ћи на чин ми шље-
ња др жи под кон тро лом дру штве не оби ча је оста лих, а да 
се ови дру ги не убе де да за ову кон тро лу по сто је ра зум не 
осно ве». (La ski, H. 1985)

Ова два на во да ја сно илу стру ју те жњу ли бе рал них ми сли-
ла ца да огра ни че пра ва др жа ве  пре ма ин ди ви ду ал ним пра ви ма и 
сло бо да ма. Тра ди ци ја по ли тич ког ли бе ра ли зма је из гра ђе на на су-
прот ста вља њу ап со лу ти стич ким мо нар хи ја ма и ка сни је на ра зним 
об ли ци ма то та ли тар не вла сти. Сло бо да је схва ће на као не при ја-
тељ ап со лут не вла сти. У но вим исто риј ским окол но сти ма, ка да је 
опа сност «но вог Ле ви ја та на» от кло ње на, а за вла да ло цар ство де-
мо крат ског по рет ка, по ли тич ка ра до зна лост се окре ће гра ни ца ма 
сло бо де по је ди на ца и гру па. Где су гра ни це ин ди ви ду ал ним сло-
бо да ма и пра ви ма у де мо кра ти ји? Пи та ње је ак ту е ли зо вао брз и 
нео че ки ван слом ко му ни зма 1989. го ди не, и још бр жа де мо крат ска 
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тран зи ци ја до ју че ра шњих ко му ни стич ких др жа ва Ис точ не Евро пе 
и Бал ка на. 

У са вре ме ним де мо крат ским др жа ва ма сло бо да се раз у ме ва 
на два кла сич но опреч на  на чи на: 1) сло бо да је да се го во ри и чи ни 
шта се хо ће, 2) сло бо да је да се го во ри и чи ни оно што је до бро и 
пра вич но. Оба ова схва та ња сло бо де у де мо крат ском по рет ку се 
про ве ра ва ју у од но су пре ма по ли тич кој фор ми или процедури и у 
од но су пре ма по ли тич кој личности.

Кри ти ка вла сти у де мо крат ској др жа ви ле ги ти ми ше се сло-
бо дом по ли тич ког жи во та гра ђа на. Али, по што то ни је ви ше не де-
мо крат ска др жа ва, у основ ни кри те ри јум сло бо де про мо ви ше се 
од нос пре ма про це ду ри по ли тич ке бор бе. Уко ли ко се не по шту је 
про це ду ра по ли тич ке бор бе у из гле ду су не ред и ха о тич ност у дру-
штву. Ово се ис по ља ва по себ но у на чи ну пер со нал не сме не вла да-
ју ћих ели та. Зах те ви за сме ном мо гу би ти у функ ци ји де мо кра ти је 
уко ли ко се оба ве про це ду рал ним пу тем. Те шко је раз у ме ти да се 
вер бал ни де ликт функ ци о не ра, а не огре ше ње о за кон, узи ма као 
раз лог за сме њи ва ње. То ме иде на ру ку схва та ње опо зи ци је по ли-
ти ке да  «увек тре ба би ти про тив вла де».

Дру га опа сност де мо кра ти ји од стра не по је ди нач не и груп не 
сло бо де пре ти у си ту а ци ји га же ња мо рал ног ин те гри те та лич но-
сти, оног дру гог у по ли ти ци. Да ли се о по ли тич ком про тив ни ку 
сме све ре ћи? По сто ји гра ни ца од бра не мо рал ног ин те гри те та лич-
но сти од кле ве та и увре да про тив ни ка. По ку шај да се сва ки реч ник 
са кри је иза по ли ти ке не из бе жно во ди у анар хич но схва та ње сло бо-
де. Ка да се за иза бра ну пар ла мен тар ну ве ћи ну твр ди да је за пра во 
«не на род ни ре жим», он да, уко ли ко ни је реч о ди ле тан ту по ли ти ке, 
мо ра би ти на де лу рђа ва упо тре ба сло бо де по ли тич ког го во ра у де-
мо крат ским уста но ва ма.

Да сло бо да го во ра и штам пе има сво је на го не и стра сти ука-
зао је То квил.  Сло бо да штам пе је «јед на из у зет на си ла, са та ко 
чуд но по ме ша ним до брим и злим стра на ма да без ње сло бо да не 
би мо гла жи ве ти, а са њом ред је два мо же да се одр жи» (То квил, 
1990:161). Та ква штам па мо же по слу жи ти за рас пи ри ва ње мр жње 
и агре сив но сти пре ма по ли тич ком про тив ни ку или пре ма дру гој 
ет нич кој за јед ни ци у ви ше на ци о нал ним др жа ва ма. Стра сти су кон-
сти ту тив ни део по ли ти ке и де мо кра ти је. А ту по чи ње деј ство пси-
хо ло ги је и фак то ра не све сног. Сло бо да ни је са мо де те све сти; она 
је по сле ди ца и не све сног у ми шље њу и по на ша њу чо ве ка и гру па.  
Сло бо да да се са оп шти вла сти та ми сао не зна чи да је обез бе ђе на 
та пи ја на ра зум и ло ги ку. Сло бо да да се по на ша у скла ду са за ко-
ном не зна чи да ће се по што ва ти за кон у сва кој си ту а ци ји. Про блем 
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је ка да се ира ци о нал ност и екс тра ле гал ност ле ги ти ми шу сло бо-
дом.

Ако су власт и моћ са став ни де ло ви сва ког дру штве ног од-
но са он да је и де мо крат ска власт, уте ме ље на на сло бо ди из бо ра, 
од но су хи је рар хи је, под чи ње но сти, суб ор ди на ци је. У свим тим од-
но си ма при су тан је страх. Да ли де мо кра ти ја ели ми ни ше страх?

По ли тич ки страх је, не ма ни ка кве сум ње, ра ши рен у то та-
ли тар ним си сте ми ма вла сти (фа ши зам, на ци о нал со ци ја ли зам, ста-
љи ни зам). Де мо крат ски си стем  сма њу је по ли тич ки страх али га 
не из ба цу је из ре ал ног по ли тич ког жи во та. Де мо кра ти ја би тре ба-
ло да се уте ме љи у сло бо ди, она је шта ви ше нео дво ји ва од сло бо-
де. Али, са ин сти ту ци о на ли за ци јом де мо крат ског по рет ка вла сти 
не ре ша ва ју се пи та ња стра ха и сло бо де. Ни ти се чо век осло ба ђа 
стра ха ни ти по ста је сло бо дан. Ни је ов де реч са мо о «стра ху од сло-
бо де» (Ерих Фром) већ ре ал ним стра хо ви ма у сва ком по ли тич ком 
од но су у дру штву.

Емо ци ја стра ха при па да тзв. ба зич ним осе ћа њи ма и са став-
ни је део ин ди ви ду ал ноп си хо ло шке струк ту ре лич но сти као и ра-
зно ли ких дру штве них од но са. Ако се под стра хом под ра зу ме ва би-
о ло шко и со ци јал но ре а го ва ње по је дин ца и гру пе на си ту а ци је ко је 
се оце њу ју као опа сне по њих, пи та ње је шта се под ра зу ме ва под 
опа сно шћу. По том кри те ри ју му мо же се оце ни ти да ли је страх ре-
а лан или пси хо па то ло шки. То је гра нич на ли ни ја али у окви ру ре-
ал не си ту а ци је стра ха по сто ји ра спон ствар них опа сно сти.  Страх 
од гла ди, зи ме, бес кућ ни штва, смр ти при па да оној вр сти стра ха ко-
ји је би о ло шки уте ме љен. На гон за оп стан ком про из во ди ауто мат-
ски страх ка да је по је ди нац су о чен са угро жа ва њем са мих осно ва 
жи во та.

У де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, ка да је реч о стра ху, ра ди се 
о раз ли чи тим про це на ма опа сно сти. По је дин ци и гру пе стра ху ју за 
сво је вред но сти, ин те ре се и по тре бе. И ка да је реч о ди ску си ји као 
об ли ку до но ше ња од лу ка раз ло га за страх има. На ни воу од лу чи-
ва ња увек по сто ји страх да ли је до не та од лу ка до бра. Ни ка да се 
не мо же пред ви де ти до кра ја у ко јој ме ри је од лу ка ва ља на. Мо гућ-
ност да се став под чи ње ног не до пад не оно ме ко је из над у хи је-
рар хи ји уло га про из во ди страх да се са оп шти вла сти то ми шље ње.

У по де ли уло га у ин сти ту ци ји вла сти (др жа ви, вла ди, су ду, 
по ли ци ји, вој сци, пар ти ји) не из вр ша ва ње на ред бе мо же да угро зи 
по је дин ца ег зи стен ци јал но и ста ту сно.

Да кле и као ми шље ње и као по на ша ње и као од лу чи ва ње 
страх је чи ни лац де мо крат ског жи во та. Страх је део де мо крат ских 
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ин сти ту ци ја као што је део струк ту ре људ ске лич но сти. Сва ки по-
је ди нац но си у се би страх од но вог и не по зна тог, страх од изо ла-
ци је, страх од по вре ђи ва ња, као што са др жи по тен ци јал агре сив-
но сти и де струк ци је. По тре ба за агре сив но шћу је део жи во та у 
де мо кра ти ји и она тра жи про стор за ис по ља ва ње. То је по ли тич ка 
утак ми ца - стра нач ка бор ба за власт. 

Ре ше ње за страх је сло бо да кон ку рен ци је и осло ба ђа ње од 
при ти са ка. Али и ови усло ви не мо гу да осло бо де по је дин ца и гру-
пу од стра ха. Де мо кра ти ја као си стем јед на ко прав них усло ва бор-
бе за власт не ми нов но укљу чу је ра зно ли ка осе ћа ња, ме ђу њи ма и 
страх од гу бит ка и по ра за на из бо ри ма у по ли тич ким и не по ли тич-
ким ин сти ту ци ја ма.

ZoranAvramovic

DEMOCRATICEXPANSIONISMAND
PROBLEMOFFREEDOM

Summary
In work are analyzed con tem po rary pro ces ses of pro pa ga tion 

(im po sing) by le a ding We stern co un tri es and In ter na ti o nal Or ga ni za-
ti ons. Ide o lo gi cal and po li ti cal shift of at ten tion from the in ner to the 
in ter na ti o nal is sue of de moc racy sug gests the as sump tion that the fi eld 
of ide as, va lu es and know led ge abo ut de moc racy is sa tu ra ted and that 
it is a ti me to start with its prac ti cal uni ver sa li za tion. In the first part of 
ar tic le are con si de red mo da li ti es of de moc ra tic ex pan si o nism. Be si des 
Or ga ni za tion of UN and ot her in ter na ti o nal or ga ni za ti ons in the spread 
of de moc racy by all me ans are in vol ved go vern ments of We stern co un-
tri es, me dia, NGOs, and pro mi nent fi gu res. Al so is con ce ded the ro le 
of in tra-calls to fo re ign co un tri es to de moc ra ti ze so ci ety. The third part 
analyzes the fre e dom as a con sti tu ent of de moc racy. But what hap pens 
to fre e dom when it gets to its own de moc ra tic re a li za tion? It pre ser ves 
de moc racy but al so runs in to so met hing new? Is this so met hing new in 
spread of de moc racy over its own bor ders? This qu e sti on re ma ins open.
Key words: de moc racy, fre e dom, in ter na ti o nal re la ti ons, OUN
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Resume
When all of the se tro u bles with fre e dom in de moc racy - a va lid 

cho i ce, a real pos si bi lity, fe a si bi lity, fe ar – are tran sfer red from in ner-
sta te to in ter-sta te fi eld, and de moc racy is im po sed to un de moc ra tic or 
an ti-de moc ra tic co un tri es, what kind of ef fects can be ex pec ted. Can 
the ex pan si on of de moc racy that ig no res the se in ner-de moc ra tic con-
tra dic ti ons and plots be suc cessful? Espe ci ally if de moc racy is ex por-
ted by mi li tary for ce. The se qu e sti ons can be an swe red only if un der 
vi si ble rhe to ri cal de si re to li be ra te ot her pe o ples from dic ta tor ship and 
so mew he re of a un de si ra ble go vern ments from the stand po int of the 
go vern ment of the most de ve lo ped de moc ra ci es, so, if we find the la-
tent and, abo ve all, eco no mic and ge o po li ti cal in ten ti ons. The se kind of 
in te rests are of ten de ci si ve, but for the va ri o us stra tums of pu blic, the 
story of de moc racy for un free na ti ons, of ten acts li ke an ana est he sia. 
In ad di tion, it is im pos si ble for a de moc ra tic sta te with a wor ldwi de 
mis sion to ne u tra li ze in ter nal pro blems with the fre e dom in new „de-
moc ra tic“ co un tri es aro und the world. Fre e dom is re stless, espe ci ally in 
de moc ra tic systems. It will be in te re sting for so cial sci en tists to analyze 
and in ter pret the ca u ses and con se qu en ces of con tem po rary de moc ra tic 
ex pan si o nism.

* Овај рад је примљен 5. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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ТРАНЗИЦИЈА,РЕФОРМЕ
ИПЕРЦЕПЦИЈЕОРЕФОРМАМА

–поређењесрпскеитранзицијеземаљаИЦЕ*

Сажетак
За сва ку пост со ци ја ли стич ку зе мљу, из ван пи та ња при дру-

жи ва ња ЕУ, ци ље ви све о бу хват не тран сфор ма ци је ја сни су: од по-
ли тич ког ауто ри та ри зма до по ли тич ког плу ра ли зма и де мо кра ти је, 
од цен трал но план ске при вре де до сло бод не, тр жи шне еко но ми-
је. Дру гим ре чи ма, од со ци ја ли зма до ка пи та ли зма. У овом ра ду, 
пр во ће се по ну ди ти об ја шње ње и де фи ни ци ја ре фор ми и тран зи-
ци је има ју ћи у ви ду успе шне тран зи ци је зе ма ља не ка да шњег со-
ци ја ли стич ког ла ге ра. Да ље, из ло жи ће се са жет при каз узро ка не-
у спе шно сти срп ске тран зи ци је, да би се, на кра ју, опи сао са да шњи 
тре ну так у ко ме се на ла зе ре фор ме – ста ње по зна то из ис ку ства 
не у спе шних тран зи ци ја као фа за „тран зи ци о ног екви ли бри ју ма“. 
Не у спе шну тран зи ци ју че сто пра ти и по гре шна пер цеп ци ја о ре-
фор ма ма, па ће се сто га у ра ду из не ти те за о су штин ској мањ ка-
во сти и де фи ци тар но сти до ми нант них по ли тич ких пер цеп ци ја о 
тран зи ци ји. На тај на чин ујед но ће се осве тли ти узро ци по ли тич ке, 
идеј не и дру штве не кон фу зи је у ко јој се Ср би ја да нас на ла зи. 
Кључ не ре чи: пост со ци ја ли стич ка тран зи ци ја, ре фор ме, ин сти ту ци је, 

ЕУ, ин те гра ци је, пер цеп ци је ре фор ми, тран зи ци о ни екви-
ли бри јум

Тран зи циј ски пут Ср би је сва ка ко је спе ци фи чан. За раз ли ку 
од ве ћи не дру гих зе ма ља ис точ ног бло ка ко је су по рас па ду би-
по лар ног све та кре ну ле си гур ном ста зом ко ре ни тих дру штве них 
* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 

и науке Републике Србије.
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про ме на, Ср би ја се то ком де ве де се тих го ди на об ре ла у ста ди ју му 
„му ти ра ног“ со ци ја ли зма, ауто ри та ри зма уви је ног у облан ду де мо-
кра ти је, да би тек по чет ком но вог ми ле ни ју ма по кре ну ла да ле ко се-
жни је ре фор ме. Ме ђу тим, ни тај но ви по че так срп ског тран зи ци о-
ног пу та ни је по чи вао на уста но вља ва њу ја сног дис кон ти ну и те та 
са на сле ђем со ци ја ли зма и ауто ри та ри зма већ је – пре све га због 
ја ког от по ра у окви ру но вих, де кла ра тив но ре форм ских сна га – до-
шло до бло ка де ре форм ског про це са. То је за му ти ло ви зи ју основ-
них ци ље ва тран сфор ма ци је зе мље и од ве ло срп ску тран зи ци ју на 
сле пи ко ло сек лу та ња и кон фу зи је по ко ме се она и да нас кре ће. 

За сва ку пост со ци ја ли стич ку зе мљу, пре тен до ва ла она на 
ула зак у Европ ску уни ју или не, ци ље ви све о бу хват не тран сфор ма-
ци је ја сни су: од по ли тич ког ауто ри та ри зма до по ли тич ког плу ра-
ли зма и де мо кра ти је, од цен трал но план ске при вре де до сло бод не, 
тр жи шне еко но ми је. Или, у сег мен ту прав ног по рет ка, од си сте ма у 
ко ме се пра во са ме ра ва во љи пар тиј ског ру ко вод ства, до си сте ма у 
ко ме по сто је ин сти ту ци је вла да ви не пра ва (the ru le of law). Дру гим 
ре чи ма, од со ци ја ли зма до ка пи та ли зма. У овом ра ду, пр во ће се 
по ну ди ти об ја шње ње и де фи ни ци ја ре фор ми и тран зи ци је има ју ћи 
у ви ду успе шне тран зи ци је зе ма ља не ка да шњег со ци ја ли стич ког 
ла ге ра, за тим ће се из ло жи ти са жет при каз узро ка не у спе шно сти 
срп ске тран зи ци је, да би се, на кра ју, опи сао са да шњи тре ну так 
у ко ме се на ла зе ре фор ме и из не ла те за о су штин ској мањ ка во сти 
и де фи ци тар но сти до ми нант них по ли тич ких пер цеп ци ја глав них 
ак те ра срп ске тран зи ци је (по зи ци је, опо зи ци је, „евро скеп ти ка“ и 
„евро оп ти ми ста“, Пр ве и Дру ге Ср би је, итд). На тај на чин ујед но 
ће се осве тли ти узро ци по ли тич ке, идеј не и дру штве не кон фу зи је у 
ко јој се Ср би ја да нас на ла зи.

ТРАНЗИЦИЈАЗЕМАЉА
ЦЕНТРАЛНЕИИСТОЧНЕЕВРОПЕ

Ак ту ел на кри за евро зо не, ко ја уз др ма ва те ме ље Европ ске 
уни је, Свет ска еко ном ска кри за из 2008 (СЕК), ко ја, ка ко се чи ни 
не је ња ва, већ се у та ла си ма об на вља, гур ну ле су у дру ги план до-
не дав но вр ло ак ту ел не те ме пост ко му ни стич ке тран зи ци је и про-
ши ре ња Европ ске уни је. То ком де ве де се тих го ди на са да већ уве ли-
ко про шлог, XX ве ка, глав на те ма по ли ти ко ло шких и еко ном ских 
ана ли за би ла је трас фор ма ци ја зе ма ља не ка да шњег „ис точ ног бло-
ка“. У пр ви мах та тран сфор ма ци ја ни је се ве зи ва ла за при кљу че ње 
Европ ској уни ји, али је убр зо по том, од по чет ка тран зи ци је зе ма ља 



АлександарНоваковић Транзиција,реформеиперцепцијеореформама

31

ис точ не и цен трал не Евро пе (ИЦЕ)1) она по че ла да ко ин ци ди ра са 
те шњим по ве зи ва њем и по тен ци јал ним укљу че њем у ову, не ти-
пич ну, над на ци о нал ну за јед ни цу. 

За пра во, рас пад би по лар ног све та, че му је прет хо ди ло уру-
ша ва ње СССР, пад Бер лин ског зи да, као и не ста нак ко му ни стич-
ких ре жи ма у ИЦЕ од 1989-1990. го ди не, пред ста вљао је сна жан 
под стрек за евро ин те гра ли стич ку стру ју у окви ру та да шње Европ-
ске за јед ни це (ЕЗ) ко ја је у тим де ша ва њи ма ви де ла не са мо мо-
гућ ност, већ и сна жан ар гу мент, за убр за ње ин те гра тив них то ко-
ва у окви ру са ме ЕЗ. Не ду го по сле тих суд бо но сних, исто риј ских 
де ша ва ња, из град ња но вог мо де ла ЕУ – све ве ће ин те гра ци је, 
уну тра шњег по ве зи ва ња и цен тра ли за ци је, уз про је кат убр за ног 
пре ба ци ва ња ин ге рен ци ја са на ци о нал ног на над на ци о нал ни ни-
во од лу чи ва ња – по ду да ри ла се са тран зи ци о ном тра јек то ри јом зе-
ма ља ИЦЕ. Европ ска за јед ни ца по ста је Европ ска уни ја, ра ди се 
на ја ча њу ин сти ту ци ја ЕУ и ства ра њу прет по став ки за уво ђе ње је-
дин стве не ва лу те (До го вор из Ма стрих та). Про ме не у ЕУ спро во де 
се ка ко из ну тра та ко и пре ма спо ља – у од но су на зе мље ко је су се 
на ла зи ле на обо ду ЕУ. Тај гран ди о зни про је кат те жио је – на та ла-
су но вог вре ме на и но вих, оп ти ми стич ких, оче ки ва ња – ства ра њу 
за јед ни це ко ја пре ва зи ла зи ста тус јед не уго вор не, ква зи-кон фе де-
рал не ор га ни за ци је и пре ра ста њу у над на ци о нал ну др жа ву (su pra-
na ti o nal sta te).2) У исто вре ме, зе мље тек иза шле из ри гид ног ко му-
ни зма за пљу снуо је ве ли ки та лас ре форм ског оп ти ми зма и же ље за 
укљу че њем у при ма мљи во дру штво за пад них де мо кра ти ја. 

Из да на шње пер спек ти ве чи ни се да је про цес тран сфор ма-
ци ја пост со ци ја ли стич ких дру шта ва од по чет ка и по ауто ма ти зму 
под ра зу ме вао при сту па ње Европ ској уни ји. Ме ђу тим, тре ба ис та-
ћи, да су то два одво је на то ка, ко ја су убр зо спо је на у је дан. Ру ко во-
де ћа ми сао ак те ра овог је дин стве ног про це са – ЕУ ка про ши ре њу 
и ИЦЕ ка при сту па њу ЕУ, мо же се из ра зи ти на сле де ћи на чин: за 
зе мље ИЦЕ ре фор ме зна че и ула зак у ЕУ, за ЕУ ши ре ње зна чи ја-
ча ње и уну тра шње по ве зи ва ње. Ука зи ва ње на два раз ли чи та то ка 
ко ја су се сти ца јем кон ти гент них исто риј ских окол но сти, или, уко-
ли ко усва ја мо хе ге ли јан ску ви зу ру, за хва љу ју ћи ну жном раз во ју и 
„ду ху“ јед ног вре ме на, спо ји ле у је дан, има за циљ да ис так не сми-

1) О пр вом тран зи ци о ном та ла су у зе мља ма ИЦЕ ви де ти дво том ну сту ди ју: Thetransition
inEasternEurope: volume1.Countrie Studies,Volume2.Restructuring, ed. Oli vi er Jean 
Blan chard, Ken neth A. Fro ot, and Jef frey D. Sachs, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1994.

2) О ево лу ци ји ин сти ту ци ја ЕУ у прав цу из град ње над на ци о нал не др жа ве ви де ти: Ja mes 
A. Ca po ra so „The Euro pean Union and Forms of Sta te: Westpha li an, Re gu la tory or Post-
Mo dern?“, JCMS:JournalofCommonMarketStudies, Vo lu me 34, Is sue 1, pa ges 29–52, 
(March) 1996.
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сао и зна че ње пост со ци ја ли стич ких ре фор ми не за ви сно од пи та ња 
европ ских ин те гра ци ја. 

За зе мље ИЦЕ ре фор ме су под ра зум ва ле пре ла зак из со ци-
ја ли стич ког др жав ног уре ђе ња и план ске при вре де у де мо крат ски 
по ли тич ки по ре дак и тр жи шну – ка пи та ли стич ку – при вре ду. Те зе-
мље те жи ле су не кој вр сти ре ста у ра ци је пред рат ног по рет ка, по ли-
тич ко-еко ном ског си сте ма ко ји су има ле пре на ци стич ке оку па ци је 
и по сле рат ног пе ри о да ка да су по ста ле со вјет ски про тек то ра ти. Тај 
ри гид ни ко му ни зам, у ко ме су, као под нај го ром оку па ци јом, жи ве-
ле зе мље Вар шав ског пак та пред ста вља ло је по себ но тра у ма тич но 
ис ку ство за ста нов ни штво тих дру шта ва, код ко га се при род но, и 
кад су се за то сте кли усло ви, ге не ри са ла сна жна те жња ка ра ди ка-
ла ном за о кре ту у од но су на по сто је ћи по ре дак.

Ин тер пре та тив но одва ја ње два сми сла тран сфор ма ци је, ко ји 
су сти ца јем исто риј ских окол но сти об у хва ће ни у је дан ток, ко ри-
сно је не са мо због ва ља ног опи са исто ри ја та пост со ци ја ли стич ких 
тран сфор ма ци ја ИЦЕ већ та ко ђе и због са вре ме них де ба та ве за них 
за cost/benefit ана ли зу ЕУ члан ства, као и, ге не рал ни је гле да но, ра-
ди раз ма тра ња ре форм ских им пе ра ти ва зе ма ља ко је де ле слич но 
или исто вет но на сле ђе ауто ри тар не про шло сти. Ово по след ње од 
су штин ске ва жно сти је и за овај рад, јер без од ре ђи ва ња тих при-
о ри те та ни је мо гу ће раз у ме ти иде о ло шку и по ли тич ку кон фу зи ју, 
као и дез о ри јен ти са ност у ко јој се да нас на ла зи Ср би ја, де ли мич но 
узро ко ва ну упра во за не ма ри ва њем ових им пе ра ти ва. 

Зе мље ИЦЕ за по че ле су пост со ци ја ли стич ку тран сфор ма ци-
ју па су по том по че ле да са ме ра ва ју сво је ре форм ске ме ре кри те ри-
ју ми ма за при ступ ЕУ. У че му се са сто ја ла тран сфор ма ци ја зе ма ља 
ИЦЕ? У пи та њу су оп се жне и да ле ко се жне, струк ту рал не, ре фор-
ме на ви ше пла но ва. Пр во, у сег мен ту по ли тич ких про ме на, реч је 
о уво ђе њу по ли тич ког плу ра ли зма са ре дов ним сло бод ним из бо-
ри ма за ви ше стра нач ку скуп шти ну. Та ко ђе, до шло је до уки да ња 
по рет ка цен тра ли зо ва не мо ћи и уво ђе ње кла сич ног дис пер зив ног 
си сте ма по де ле вла сти на из вр шну, за ко но дав ну и суд ску. У сег-
мен ту прав них ре фор ми, за по че та је из град ња си сте ма вла да ви не 
пра ва (the ru le of law), не при стра сног суд ства за сно ва ног на уни-
вер зал ним прин ци пи ма. При ват на сво ји на при хва ће на је за основ-
ни об лик вла сни штва а сло бод но тр жи ште као еко ном ски иде ал. 

Ове еко ном ске, прав не и по ли тич ке ре фор ме пра ти ле су и 
ре фор ме на сим бо лич кој рав ни. Сим бо ли ка ко му ни стич ког ре жи ма 
за ме ње на је ста ром гра ђан ском сим бо ли ком (вра ће не су тра ди ци-
о нал не др жав не и на род не за ста ве, чи нов нич ке и вој не уни фор ме 
за ме ње не су но вим, ко је на ли ку ју ста рим, тра ди ци о нал ним, по но-
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во су озва ни че не ста ре на ци о нал не хим не, итд), ко ја је са јед не 
стра не тре ба ла да озна чи ус по ста вља ње кон ти ну и те та са пред-
рат ним по рет ком, а са дру ге да ис так не де мо крат ску и гра ђан ску 
ори јен та ци ју тих зе ма ља. Та кву про ме ну пра ти ло је и до но ше ње 
за ко на о ре ха би ли та ци ји, ре сти ту ци ји и лу стра ци ји, ко ји су тре-
ба ли да ис пра ве исто риј ску не прав ду учи ње но над ве ли ким бро-
јем не ка да шњих „кла сних не при ја те ља“ и уда ре те мељ но вог/ста-
рог дру штва. Да кле, од пре суд не ва жно сти и за успех ко ре ни тих, 
струк ту рал них, прав но-по ли тич ких, као и еко ном ских ре фор ми, 
би ла је и вред но сна тран сфор ма ци ја зе ма ља ИЦЕ. Ауто ри тар ни 
ко му ни стич ки си стем ја сно је жи го сан као не ху ман и ан ти ци ви ли-
за циј ски и пре ма ње му из гра ђен је све оп шти от клон,3) док је мо дел 
по ли тич ког и дру штве ног си сте ма ка кав по сто ји у за пад ној Евро пи 
по ста вљен као основ ни узор свих ре форм ских стре мље ња.

Но во ство ре не де мо кра ти је, усво ји ле су но ву вред но сну па-
ра диг му али и на чин жи во та. Од ко лек ти ви стич ког, до ин ди ви ду-
а ли стич ког дру штва. Од си сте ма у ко ме су но ми нал но сви исти, 
а фак тич ки раз ли чи ти и не јед на ки, до пу не прав не за шти те сва-
ког гра ђа на без об зи ра на по ли тич ку, вер ску, ра сну или „кла сну“ 
при пад ност. Од оп ште уни фор ми са но сти ста нов ни штва и си ви ла 
окру же ња у ко јем је оно жи ве ло – што је, све у куп но, со ци ја ли стич-
ким дру штви ма да ва ло спе ци фи чан естет ски пред знак, до по пла ве 
раз ли чи тих жи вот них сти ло ва и ша ро ли ког ам би јен та све же окре-
че них фа са да. Од стал них оску ди ца и ре до ва, до оби ља и фи ло-
зо фи је тр жних цен та ра. Од стег ну тог, пре пла ше ног и за тво ре ног 
со ци ја ли стич ког про ле те ра, до опу ште ног, сло бод ног и отво ре ног 
гра ђа ни на. Јед ном реч ју, од ко лек ти ви зма, оску ди це, си ви ла и стра-
ха, до екс пло зи је ин ди ви ду а ли зма, ра зно вр сно сти, сло бо да, по тро-
шач ког мен та ли те та и на ви ка свој стве них том мен та ли те ту. То је, 
ге не рал но гле да но, про ме на ка ко јој су се дру штва но вих де мо кра-
ти ја кре та ла пу ном бр зи ном, же ле ћи да пре бро де жи вот но, по ли-
тич ко па и естет ско ста ње ду го трај не ин хи би ра но сти.

Овој ана ли зи мо же се при го во ри ти да је иде а ли зо ва на, али 
фак тич ко ста ње по чет ка тран сфор ма ци ја зе ма ља ИЦЕ оди са ло 
је упра во ду хом ко је гор ње ква ли фи ка ци је опи су ју. Исти на, ни је 
сву где гра ђа нин-бур жуј за ме нио рад ни ка-про ле те ра, али је струк-

3) У том сми слу ин те ре сант но је на по ме ну ти да су не ка да шње чла ни це Вар шав ског пак та, 
а са да шње чла ни це ЕУ, не дав но тра жи ле од Европ ске ко ми си је да се усво ји за кон ко ји 
под ра зу ме ва из јед на ча ва ње зло чи на фа ши зма и ко му ни зма. Ова ини ци ја ти ва, за са да, 
ни је до би ла по др шку од стра не Европ ске ко ми си је, ве ро ват но за то што је у ин сти ту ци ја-
ма ЕУ, на ро чи то ме ђу ста рим чла ни ца ма, још ве о ма за сту пље но ми шље ње да со вјет ске 
за слу ге (сла ма ње на ци зма и осло ба ђа ње зе ма ља Евро пе) пре ма шу ју со вјет ске зло чи не 
(си сте мат ски те рор у осло бо ђе ним зе мља ма). 
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ту рал на про ме на би ла то ли ко ду бо ка да је про из ве ла но ви жи вот, 
но ве на ви ке и но ве ци ље ве ста нов ни штва тих зе ма ља. Ни ти је про-
ме на, тј. дру штве на тран сфор ма ци ја, ишла та ко глат ко. Она је, на-
рав но, под ра зу ме ва ла тран зи циј ске гу бит ни ке и до бит ни ке, али 
ова чи ње ни ца не пред ста вља ва жан ар гу мент у при лог од ба ци ва ња 
ну жно сти са мог про це са – што се че сто мо же уочи ти у тек сто ви ма 
ауто ра ко ји под ра зу ме ва ју да се ра ди кал на про ме на по ли тич ког и 
дру штве ног си сте ма мо же из ве сти по ступ но и без бол но.4)

Сва ка ко, пр во бит ни ен ту зи ја зам ини ци ран ду го о че ки ва ним 
про ме на ма, за ме њу је ре зиг на ци ја јед ног со ци јал ног стра ту ма („гу-
бит ни ка“ тран зи ци је) у тре нут ку ка да по чи њу да се осе ћа ју по сле-
ди це пр вих озбиљ них ре форм ских за хва та. Али, ка да се на кра ју 
ана ли зи ра тран зи ци о ни би ланс, це на тро шко ва и сте пен со ци јал-
не не ла год но сти услед при ме не тих ну жних по те за спро ве де них 
по јед ној ефи ка сној аген ди, да ле ко су ма њи од при ме не так ти ке 
спо рих и по сте пе них ре фор ми. За пра во, већ та да, то ком пр вих ре-
форм ских го ди на (1990-1994) ис кри ста ли са ле су се две ре форм ске 
аген де. Јед на, на зва на „шок те ра пи ја“ и дру га, „гра ду а ли стич ка“. 
Ис ку ство успе шних, ма ње успе шних и не у спе шних тран зи ци о них 
зе ма ља до ку мен то ва ло је да су зе мље ко је су при ме њи ва ле пр ви 
ме тод има ле бо ље ре зул та те у ре фор ма ма, па он да и у по бољ ша-
њу жи вот ног стан дар да ста нов ни штва. Зе мље, ко је су се, по пут 
Сло вач ке (или, дра стич ни ји при ме ри Ру му ни је и Бу гар ске), опре-
де љи ва ле за по сте пе не тран сфо рам ци је – што је ве ли ким де лом 
био учи нак по ли тич ког по пу ли зма – би ле су, то ком пр ве де це ни је 
тран зи ци је, на дну успе шно сти ка ко по по ли тич ким та ко и по еко-
ном ским па ра ме три ма.

Пр ва аген да, ме то да шок те ра пи је, рет ко је прак ти ко ва на, ве-
ро ват но са из у зет ком Пољ ске и Ру си је.5) Раз лог то ме је са ма ра ди-
кал ност ме то де тран сфор ма ци је, али и не спрем ност по ли тич ких 
ак те ра да је при хва те и им пле мен ти ра ју услед опа сно сти од гу бит-
ка по ли тич ке по пу лар но сти. Да нас већ чу ве ни пољ ски ре фор ма-

4)  Ви де ти, на при мер, Gr ze gorz W. Ko lod ko „Post com mu nist Tran si tion and Post-Wha sing ton 
Con sen sus: The Les sons for Po licy Re forms“, pp. 45-85. у: Ble jer, M. I., Škreb, M., ed., Tran
sitionTheFirstDecade, The MIT Press Cam brid ge, Mas sac hu setts, Lon don, En gland, 2001.

5) Ипак, та два слу ча ја, из мно го раз ло га, не мо гу се по ре ди ти. Не ки од ва жни јих раз ло га 
је су сва ка ко не по сто ја ње по ли тич ког кон сен зу са око ме то да спро во ђе ња ре фор ми, као 
и не до ста так ин сти ту ци ја ко је би спро ве ле ре фор ме у Ру си ји. О пр вој фа зи ру ске тран-
зи ци је ви де ти ви ше у књи зи кре а то ра ру ске шок те ра пи је Је го ра Гај де ра Данипораза
ипобеде (Yegor Ga i dar, Daysofdefeatandvictory, Uni ver sity of Was hing ton Press, 1999). 
О не до у ми ца ма око уоби ча је не ком па ра ци је и оце не успе шно сти шок те ра пи је у Ру си-
ји и Пољ ској ви ди ти текст То ма са Хо ла и Џо на Ели о та „Po land and Rus sia One De ca de 
af ter Shock The rapy“ (Tho mas W. Hall, John E. El li ott „Po land and Rus sia One De ca de af ter 
Shock The rapy“, Jo ur nal for Eco no mic Is su es, No. 2, pp. 305-314, (Ju ne) 1999).
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тор, пи о нир шок те ра пи је, Ле шек Бал це ро виц (Les zek Bal ce ro wicz) 
спро вео је ре фор ме ко је су ду го роч но по ста ви ле пољ ску еко но ми ју 
на здра ве осно ве, али је то Ба ле ро ви ца ко шта ло по ли тич ког ман-
да та. Слич на суд би на је за де си ла и Мар та Ла ра (Mart La ar) мла дог 
естон ског пре ми је ра, али са мо на крат ко. Пр ви пре ми јер ски ман-
дат тра јао је у ње го вом слу ча ју са мо две го ди не (1992 -1994). Ње-
го ва вла да из гу би ла је по др шку, али је он као естон ски пре ми јер 
по но во иза бран 1999. го ди не. 6)

 Из гле да да ова кав тип ре фор ми (на ро чи то оне у ра ди кал ни-
јој из вед би) ипак под ра зу ме ва ју од ре ђен сте пен по ли тич ке и јав не 
по др шке, по себ но у слу ча ју ка да се же ли да се обез бе ди не ка вр ста 
га ран ци је да се оно што је њи хо вим спро во ђе њем по стиг ну то не 
уру ши де ло ва њем но ве вла де, ко ја до ла зи на та ла су ан ти ре форм-
ског рас по ло же ња. Ме ђу тим, те мељ ност и све о бу хват ност им пле-
мен та ци је струк ту рал них ре форм ских ме ра оста вља ма ло про сто ра 
за ре ви зи о ни зам. Пољ ске ре фор ме би ле су до те ме ре да ле ко се жне 
и ду бо ке да је сле де ћа вла да до шла са мо на већ за вр ше ну ствар, 
а је ди ни гу бит ник, бар у по ли тич ком сми слу, био је њи хов кре а-
тор. Слич но је, као што смо ви де ли, би ло и са естон ским ре фор-
ма ма. Че шка је, за хва љу ју ћи спрет ном по ли тич ком ма не ври са њу 
Вац ла ва Кла у са, спро ве ла уме ре ни ју вер зи ју шок те ра пи је, упра во 
ру ко во де ћи се прин ци пом ко ји ува жа ва нео п ход ност сти ца ња, бар 
де ли мич не, јав не по др шке.7) 

За раз ли ку од ових зе ма ља, у не су пе ле слу ча је ве пр вог тур-
ну са пост со ци ја ли стич ке тран зи ци је тре ба сва ка ко свр ста ти Бу гар-
ску и Рум ни ју, де ли мич но и Сло вач ку. Те зе мље ни си спо во ди ле 

6) На и ме, он је спро вео та кву вр сту ре фор ми ко ја је под ра зу ме ва ла ра ди кал не про ме не у 
мон тар ном сек то ру (уво ђе ње ва лут ног од бо ра уме сто кла сич не ин сти ту ци је цен трал не 
бан ке) чи ме је ста би ли зо ва на до ма ћа ва лу та, ли бе ра ли за ци ју еко но ми је на ве ли кој ска-
ли (што је про у зро ко ва ло ве ли ки при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја), при ва ти за ци-
ју и по ре ску ре во лу ци ју (уво ђе ње рав не по ре ске сто пе – flattaxrate). Све те ре форм ске 
за хва те пра ти ла је из град ња и учвр шћи ва ње вла да ви не пра ва ко ја је пру жи ла ин ве сти то-
ри ма и дру гим тр жи шним ак те ри ма пре ко по треб ну си гур ност по сло ва ња. О естон ском 
тран зи ци о ном „чу ду“ ви де ти из пр ве ру ке: La ar M., Estonia:LittleCountryThatCould, 
Cen tre for Re se arch in to Post Com mu nist Eco no mi es, Lon don, 2002.

7) О ра зли ци у при ме ни убр за них ре фор ми у Че шкој и Пољ ској Ми чел Алек сан дар Орен-
штајн ка же сле де ће: „Ре зул та ти су би ли за па њу ју ћи. Док је Бал це ро виц из гу био по др-
шку јав но сти и пао са вла сти од мах, са мо по сле јед не ипо го ди не од по чет ка пољ ске 
шок те ра пи је из 1990, Вац лав Кла ус, као че хо сло вач ки ми ни стар фи нан си ја од 1989. 
до 1992. и пре ми јер Ре пу бли ке Че шке од 1992. до 1997, упра вљао је Ре пу бли ком Че-
шком то ком ви ше од осам тран зи ци о них го ди на. Кла ус је из гра дио нај ја чу про ре форм-
ску по ли тич ку пар ти ју у цен трал ној и ис точ ној Евро пи и по бе дио на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма 1992. и 1996. го ди не на плат фор ми ра ди кал них про ме на. Из гле да да је Кла ус, 
бар при вре ме но, ус пео да ре ши основ ни про блем исто вре ме не тран сфор ма ци је: ка ко 
спро ве сти про грам ра ди кал них еко ном ских ре фор ми а за др жа ти по др шку јав но сти.“ 
(прев. А.Н.). Ви де ти у: Mitchell Ale xan der Oren stein, Outofthered:buildingcapitalism
anddemocracyinpostcommunistEurope, Uni ver sity of Mic hi gan Press, 2001 p. 61.
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ра ди кал не ре фор ме, на ро чи то на по љу еко но ми је и из град ње вла-
да ви не пра ва. Уме сто то га, оне су се за до во љи ле по ли тич ким ко је 
из и ску ју нај ма ње вре ме на, али ко је са ме по се би не во де де мо крат-
ској кон со ли да ци ји ни ти еко ном ском про спе ри те ту. Тран зи ци о но 
ис ку ство Бу гар ске, Ру му ни је и Ал ба ни је, на нај дра стич ни ји на чин 
илу стру ју сву по гре шност за не ма ри ва ња тран зи циј ских им пе ра ти-
ва. Екс пе ри мент про лон ги ра ња не ми нов ног у овим зе мља ма, за-
вр шио се оп штом кри зом и дру штве ним ко лап сом то ком 1996. и 
1997. го ди не. Бу гар ска је ис ку си ла хи пе рин фла ци ју (пре ко 550 % 
у 1997. го ди ни), Ру му ни ја ве ли ку фи нан сиј ску кри зу 1996, док је 
Ал ба ни ја до жи ве ла пот пу ни рас пад др жа ве услед ору жа ног устан-
ка то ком 1997.8) На кон раз ла за са Че шком и из ла ска из за јед нич ке 
фе де ра ци је (1993), Сло вач ка се уме сто ре фор ма ма, окре ну ла из-
град њи на ци је под ре жи мом чвр сте ру ке Вла ди ми ра Ме чи је ра. Тек 
на кон 1998. и свр шет ка по след њег Ме чи је ро вог ман да та Сло вач ка 
кре ће у озбиљ ни је ре фор ме.9) Сва ка ко, це на ко ју су ова дру штва 
мо ра ла да пла те би ла је са да знат но ви ша од оне да су ове ме ре 
спро ве де не на вре ме.

Ре форм ски циљ свих ти зе ма ља, да кле, био је исто ве тан. 
Усва ја ње дру штве ног и еко ном ског мо де ла за пад них др жа ва. Због 
на сле ђе ног и ду го трај но раз ви ја ног опор ту ни зма и ани мо зи те та 
пре ма СССР и иде о ло ги ји ко му ни зма, ове зе мље су, на ро чи то оне 
ко је су се нај бр же и нај у спе шни је ре фор ми са ле, при хва ти ле мо дел 
раз во ја ко ји је са ста но ви шта ве ћи не со ци јал де мо крат ски усме ре-
них др жа ва За па да био ису ви ше ра ди ка лан. Спро во ђе ње та квих 
ре фор ми мно ги ана ли ти ча ри об ја шња ва ли су ме та фо ром клат на 
ко је се по ме ри ло у јед ну стра ну, под ра зу ме ва ју ћи да ће се оно, њи-
ха ју ћи се од јед не до дру ге екс трем не по зи ци је, нај зад при ми ри ти 
не где на сре ди ни. Но, аку тел на де ша ва ња про у зро ко ва на кри зом 
ду го ва ња у Евро пи и све ту те мељ но до во де у пи та ње аде кват ност 
ова квог об ја шње ња као и ге не рал но мо дел дру штве ног уре ђе ња 
ко ји се у Евро пи и Сје ди ње ним Др жа ва ма, са крат ким из у зет ком 
епо хе та че ри зма и ре га ни зма, из гра ђу је од за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та до да нас.10) Но ва са зна ња упу ћу ју на за кљу чак да не ке од 

8) Уп. Mal colm War ner, Managementintransitionaleconomies:fromtheBerlinWalltotheGre
atWall, Ro u tled ge, 2005, p. 56.

9) Ви ше о сло вач ком слу ча ју ви де ти: So ňa Szomolányi, “Slo va kia: From a Dif fi cult Ca se of 
Tran si tion to a Con so li da ted Cen tral Euro pean De moc racy“, у Ta dayuki Hayas hi, Democracy
andMarketEconomicsinCentralandEasternEurope:ArenewInstitutionsBeingConsoli
dated? Hok ka i do Uni ver sity, Sap po ro, Ja pan 2004, pp. 149 – 190.

10) Ви де ти о том мо де лу ви ше у тек сту Хан са Хер ма на Хо пеа „The We stern Sta te Pa ra digm“, 
об ја вље ног у збор ни ку PoliticsandReligion (ed. Paul Gottfried), Tran sac tion Pu blis hers, 
Apr 1, 1997, pp. 1-26.
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оп се жних ре фор ми зе ма ља ис точ не и цен трал не Евро пе спро ве-
де них од мах по сле про ме не ре жи ма мо гу пред ста вља ти узор ко ме 
тре ба да те же и по је ди не за пад но е вроп ске зе мље.11) У ко јој ме ри је 
им пе ра тив при дру жи ва ња ЕУ за ове зе мље зна чио пре не бре га ва-
ње основ ног тран зи ци о ног им пул са ра ди кал ног дис тан ци ра ња од 
на сле ђа по ли тич ке и еко ном ске фи ло зо фи је со ци ја ли зма не што је 
што тек ис тра жи ва њем тре ба от кри ти. Чи ње ни ца је да су по је ди не 
зе мље, по ула ску у ЕУ, мо ра ле да – због зах те ва ускла ђи ва ња са 
уну тра шњом ре гу ла ци јом и про пи си ма ЕУ – ре ви ди ра ју, па чак и 
уки ну, не ке од про пи са и стан дар да ко је су то ком ре фор ми им пле-
мен ти ра ле а ко ји су уна пре ђи ва ли еко но ми ју тих зе ма ља.

СРБИЈАУСТАДИЈУМУ
„МУТИРАНОГ“СОЦИЈАЛИЗМА

Има ју ћи у ви ду ова кав по сто ци ја ли стич ки раз вој зе ма ља 
ИЦЕ те шко да се мо же ус по ста ви ти би ло ка ква па ра ле ла са „про-
ме ном си сте ма“ ко ја је усле ди ла на кон пр вих ви ше стра нач ких из-
бо ра у Ср би ји 1990. го ди не. Уме сто ужур ба не тран сфо рам ци је це-
лог дру штва и еко ном ског уре ђе ња, за твр ду ко му ни стич ку стру ју 
у Ср би ји, пред во ђе ну Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем, при о ри тет по-
ста ју по ли тич ка пи та ња: оп ста нак ши ре за јед ни це („очу ва ње Ју го-
сла ви је“) у пре зер ви ра ном дру штве но-по ли тич ком си сте му со ци-
ја ли зма.Не ула зе ћи ов де у узро ке та кве по ли ти ке, о ко ји ма је ина че 
ве о ма мно го пи са но, тре ба ре ћи да она не са мо по го до ва ла на сил-
ном рас па ду Ју го сла ви је већ и ду го роч но скре ну ла па жњу јав но-
сти са су штин ских про бле ма и пи та ња тран сфор ма ци је зе мље. Без 
об зи ра на све про бле ме (на ци о нал не, др жав не, те ри то ри јал не, па 
и со ци јал не) ко ји су до ми ни ра ли ју го сло вен ским про сто ри ма пред 
по че так са мог рас па да зе мље, так ти ка за др жа ва ња по сто је ћег ста-
ња, ис тра ја ва њем на од бра ни твр де ли ни је (по сле „исто риј ске“ 
Осме сед ни це на ко јој је мек ша ко му ни стич ка стру ја до жи ве ла по-
раз) у тре нут ку ка да се рас па да СССР и би по лар ни свет, ни је мо гла 
да при до би је по др шку и раз у ме ва ње не са мо код про де мо крат ски 
ори јен ти са них чи ни ла ца у са мом дру штву, већ и ши ре, у окви ру 

11) Вла де зе ма ља за пад них де мо ра ти ја спро во ди ле су та кве ме ре уве ћа ва ња др жа ве, ње ног 
управ ног апа ра та и при на дле жно сти, као и еко ном ску ре гу ла ци ју, да се та кав ток раз во ја 
мо же ока рак те ри са ти као пут у со ци ја ли зам. Ви де ти ин те ре сан тан Сло тер дај ков чла нак 
„Ре во лу ци ја ру ке ко ја да је“ (Slo ter dijk, P. (2009), „Die Re vo lu tion der ge ben den Hand“, 
FrankfurterAllgemeineZeitung, Frank furt, (13. Ju ni), 2009).
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ме ђу на род не за јед ни це.12) Као део уже ју го сло вен ске фе де ра ци је 
(СР Ју го сла ви ја) Ср би ја ула зи у ду гу фа зу ауто ри та ри зма, ста ња 
„му ти ра ног“ со ци ја ли зма са фа сад ном де мо кра ти јом и ди ри го ва-
ном еко но ми јом. До ду ше, ова сли ка сва ка ко ни је пот пу на и пред-
ста вља ге не ра ли за ци ју, има ју ћи у ви ду да је до шло до од ре ђе них 
про ме на у окви ру со ци ја ли стич ког по рет ка (од устав них до про ме-
на у сфе ри еко но ми је). Али то ма ло про ме на ко је су на ста ви ле да 
жи ве и под ре жи мом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа углав ном су ре зу лат 
ра да про ре форм ске вла де Ан те Мар ко ви ћа ко ја је те жи ла по сте пе-
ној тран сфор ма ци ји со ци ја ли стич ког си сте ма СФРЈ. 

Не ко ли ко про те ста и јав них по бу на, на ро чи то 9. Март 1991. 
пред ста вља ли су по след њи по ку шај де ла јав но сти да се – усред за-
хук та ва ња рат не ре то ри ке и рат не ма ши не ри је – курс зе мље усме-
ри ка дру гом прав цу – прав цу ре фор ми и из град њи де мо кра ти је. 
Ти про те сти на ли ко ва ли су зах те ви ма за де мо кра ти ју и ре фор ма-
ма ко је су зе мље ис точ ног бло ка по пут Че шке, Пољ ске и Ма ђар-
ске, по ста вља ле пред ко му ни стич ку власт – од от по ра со вјет ској 
оку па ци ји из 1956. го ди не, „пра шког про ле ћа“ из 1968., по кре та 
„Со ли дар ност“ с по чет ка осам де се тих го ди на, па све до чу ве не 
„пли ша не ре во лу ци је“ у Че хо сло вач кој и ли кви да ци је Ни ко ла ја и 
Еле не Ча у ше ску у Ру му ни ји 1989. Ин те ре сант но је за па зи ти да су 
ти „ан ти ко му ни стич ки“ про те сти, тур бу лен ци је и не за до вољ ства, 
у Ср би ји с по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, пред ста вља-
ли за пра во тек пр ве де мон стра ци је не за до вољ ства упе ре не про тив 
це ли не со ци ја ли стич ког по рет ка. Ка да се ка же „пр ве“ не за по ста-
вља се чи ње ни ца де је би ло и дру гих про те ста у пе де сто го ди шњој 
исто ри ји ју го сло вен ског со ци ја ли зма, већ се са мо же ли ис та ћи то 
да ти про те сти ни су ци ља ли на ко ре ни ту пор ме ну дру штве ног си-
сте ма. Нај че шће, они су за пра во пред ста вља ли са мо зах тев за уна-
пре ђе ње со ци ја ли зма (сту дент ски про тест из 1968.), уме ре ну ли бе-
ра ли за ци ју еко но ми је (по крет „срп ских ли бе ра ла“) или пак те жњу 
ка ве ћој са мо стал но сти ре пу бли ка ин ду ко ва ну на ра ста ју ћим на ци-
о на ли змом у окви ру ре пу блич ких пар тиј ских струк ту ра („Хр ват-
ско про ле ће“ из 1971).

 Мно го је узро ка за што је Ср би ја при хва ти ла тран зи ци о-
ну па ра диг му тек по чет ком XXI ве ка, да кле, на кон пе то ок то бар-
ских про ме на. Је дан сва ка ко ва жан узрок тре ба тра жи ти не са мо у 
ауто крат ском ка рак те ру ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, већ и у 
осо бе но сти ју го сло вен ског, „ме ког“, со ци ја ли зма. У том сми слу, у 
овом ра ду се ауто ри тар на вла да ви на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа као и 

12) Ко ја је про ме не у та да шњој Ср би ји до жи вља ва ла као на ста вак ауто ри тар не по ли ти ке и 
еска ла ци ју екс трем ног на ци о на ли зма. 
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слом ши ре за јед ни це – Ју го сла ви је, раз у ме ју као по сле ди це спе ци-
фич но сти со ци ја ли зма и иде о ло ги је ко ја му је ле жа ла у осно ви. 

За раз ли ку од ве ћи не ис точ но е вроп ских зе ма ља ко је су свој 
пут у со ци ја ли зам гра ди ле под мо сков ским ту тор ством, ју го сло-
вен ски со ци ја ли зам пред ста вља по себ ну тво ре ви ну из гра ђе ну на 
смер ни ца ма Те хе ран ског спо ра зу ма о по де ли сфе ра ути ца ја из ме ђу 
ве ли ких си ла, та да са мо на го ве ште ног, а ка сни је оства ре ног би по-
лар ног све та. У тој до де ље ној по зи ци ји из ме ђу Ис то ка и За па да, 
Ју го сла ви ја је, на кон пр ве ста љи ни стич ке фа зе (1944-1952), из-
гра ђи ва ла свој, уме ре ни ји и „ху ма ни ји“ тип со ци ја ли зма. Би ла је 
то не ти пич на со ци ја ли стич ка зе мља, на ро чи то ка да се по ре ди са 
чла ни ца ма Вар шав ског пак та, али и због дру гих фак то ра. Пре све-
га, ста нов ни штво је до жи вља ва ло вла да ју ћи по ре дак не као на мет-
нут од стра не не ке стра не си ле – што је био слу чај са пер цеп ци јом 
ста нов ни штва ИЦЕ у од но су на СССР – већ као до ма ћи, „са мо ни-
кли пут у со ци ја ли зам“ ко ји се гра дио од 1948. Дру го, Ср би ја као 
нај ве ћа ре пу бли ка и ад ми ни стра тив но по ли тич ки цен тар со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је по ста ла је сре ди ште са мог со ци ја ли стич ког 
си сте ма, ње го во основ но упо ри ште и те мељ. Док се у све ту убр за-
но уру ша вао ко му ни зам – за хва љу ју ћи Ре га но вом ини ци ра њу Ра та 
зве зда и Гор ба чо вље вој „Пе ре строј ки“ – у Ју го сла ви ји се цен тар, 
ко му ни стич ки цен тар – Ср би ја, бра нио од све ја чих тен ден ци је ка 
раз град њи ко је су до ла зи ле са пе ри фе ри ја.

Сло же ну мре жу чи ни ла ца ко ји су до при не ли ди со лу ци ји Ју-
го сла ви је као и бло ки ра њу срп ског тран зи цо ног пу та, ни је мо гу ће 
на овом ме сту рас пле сти. Оно што је ва жно ис та ћи је су струк ту-
рал не раз ли ке из ме ђу ти по ва со ци ја ли зма – ис точ но е вроп ског и 
ју го сло вен ског, као и мо но по ли са ње ста ту са „чу ва ра“ Ју го сла ви је 
од стра не по ли тич ке ели те и ин те ли ген ци је у Ср би ји. Тек раз ма-
тра њем оба ова фак то ра, по су ду из ра же ном у овом ра ду, ства ра ју 
се прет по став ке за раз у ме ва ње сле пог пу та срп ске тран зи ци је. Од-
но сно, од го во ра на пи та ње: за што је Ср би ја кре ну ла у обрат ном 
сме ру у од но су на оста ле ис точ но е вроп ске зе мље?

Што се пр вог фак то ра ти че, тре ба ис та ћи да је де ли мич на 
отво ре ност ју го сло вен ског со ци ја ли зма, на ро чи то на кон ње го ве, 
пр ве и ре во лу ци нар не, ста љи ни стич ке фа зе, омо гу ћи ла ре ла тив-
но – у по ре ђе њу са зе мља ма ри гид ног ко му ни зма – сло бо дан жи-
вот ста нов ни штва. Мо гућ ност пу то ва ња, ра да у ино стран ству, као 
и оби ла то ино стра но за ду жи ва ње то ком ше зде се тих и се дам де се-
тих го ди на омо гу ћи ло је ства ра ње сна о „со ци ја ли стич ком успе ху“. 
Иако крат ког да ха, со ци ја ли стич ки „про грес“ и „на пре дак“ до при-
нео је ства ра њу пред ста ве код ста нов ни штва о успе шно сти стра-
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те ги је „тре ћег пу та“. Да кле, пу та из ме ђу ри гид ног ко му ни зма и 
ка пи та ли стич ких де мо кра ти ја. По сле рат не ге не ра ци је још увек су 
пам ти ле ужа се ра та као и по сле рат ну бе ду, па је у њи хо вим очи ма 
скро ман на пре дак за и ста из гле дао као parexcellence до каз по бе де 
со ци ја ли стич ког тре ћег пу та. Та ква, у осно ви, по зи тив на пер цеп-
ци ја о со ци ја ли зму за др жа на је и при ли ком уво ђе ња ви ше стра нач-
ког си сте ма. На су прот то ме, ста нов ни штво зе ма ља ис точ ног бло-
ка, услед жи во та у пот пу ној не сло бо ди, де це ни ја ма је аку му ли ра ло 
не за до вољ ство пре ма со ци ја ли стич ком си сте му у це ли ни. 

Дру ги фак тор је мо жда и зна чај ни ји, јер се ти че ди рект не по-
ли тич ке од го вор но сти ак те ра у та ко зва не ју го сло вен ске дра ме. Од-
но сно, по бед нич ка стру ја у окви ру КП Ср би је на кон чу ве не Осме 
сед ни це, ни је иза бра ла пут до го во ра и раз го во ра о мир ном раз ла зу 
(или оп стан ку) ши ре за јед ни це, већ је ин си сти ра ла на очу ва њу по-
ли тич ког и еко ном ског по рет ка ко ји је већ одав но био под ри вен 
кри зом ле ги ти ми те та.13) Срп ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на ели-
та пре у зе ла је на се бе за да так „од бра не Ју го сла ви је“ док су ели-
те дру гих ре пу бли ка сма тра ле да је на сту пио по го дан тре ну так за 
ре ша ва ње на ци о нал ног и др жав ног пи та ња. Усле ди ли су стал ни 
пред ло зи, о ла ба вој фе де ра ци ји, кон фе де ра ци ји, са ве зу не за ви сних 
др жа ва, али све то по литчка ели та Ср би је не при хва та ин си сти-
ра ју ћи на очу ва њу по сто је ће за јед ни це. Ка ко то нај че шће би ва у 
за па љи вим исто риј ским пе ри о ди ма, је дан екс тре ми зам под гре ва 
дру ги. Упор но ин си сти ра ње срп ског ру ко вод ства на за др жа ва њу 
по ли тич ког и еко ном ског statusquo гу рао је дру ге, са мо све сни је, 
ре пу бли ке све да ље ка се це си ји. То је,опет, са да по врат но, де ло ва-
ло на стру ју уни та ри ста оку пље ну око Сло бо да на Ми ло ше ви ћа да 
још ви ше ис тра ја ва на кон цеп ту цен тра ли зо ва них и стро го кон тро-
ли са них про ме на у окви ру по сто је ћег си сте ма. 

На тај на чин су се ру ко вод ства дру гих ре пу бли ка пре ма ре-
пу бли ци Ср би ји на шла у слич ном од но су у ко ме су се зе мље Вар-
шав ског пак та на шле пре ма Со вјет ском Са ве зу. За бив ше ре пу бли-
ке не ка да шње СФРЈ Ре пу бли ка Ср би ја пред ста вља ла је не га ти ван 
узор од ко га су се мо ра ле дис тан ци ра ти да би гра ди ле свој по себ ни 
др жав ни пут. Бив ше ре пу ли ке СФРЈ (по пут Хр ват ске и Сло ве ни-
је), ма ње су пра ви ле по ли тич ки, еко ном ски и сим бо лич ки от клон 
пре ма ко му ни зму као ко му ни зму – што је, као што смо ви де ли, био 
слу чај са зе мља ма ИЦЕ – јер су и оне има ле по зи тив не асо ци ја ци је 
на тре ћи пут ју го сло вен ског со ци ја ли зма, ко ли ко су се опи ра ле по-

13) О кри зи ле ги ти ми те та со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ви де ти у: Зо ран Ђин ђић, Југославија
каонедовршенадржава, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1998.
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ли ти ци ко ју су раз у ме ле као „срп ски хе ге мо ни зам“ уви јен у ко шљу 
ин те грал ног ју го сло вен ства. 

РЕФОРМЕИБЛОКАДАРЕФОРМИ

Ова оп шта ука зи ва ња нео п ход на су да би се раз у ме ла вред-
но сно усме ре ње и по ли тич ка ори јен та ци ја глав них по ли тич ких чи-
ни ла ца Ср би је у тре нут ку ње ног ула ска у ви ше стра нач ки жи вот. Та 
усме ре ност и та ор јен та ци ја би ли су на пот пу но су прот ном по лу 
од ре форм ских аген ди ко је су спро во ди ле зе мље ИЦЕ. Што је још 
ин те ре сант ни је, са одр жа ва њем истог по ли тич ког кур са на ста ви-
ло се и по не стан ку Ју го сла ви је ка да срп ско ру ко вод ство – ин си-
сти ра ју ћи на кон ти ну и те ту са прет ход ном др жав ном тво ре ви ном 
– ства ра за јед ни цу са Цр ном Го ром (Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла-
ви ја). При о ри те ти та да шње срп ске по ли ти ке (ко ја се во ди ла под 
фир мом „ју го сло вен ства“) оста ју и да ље чи сто по ли тич ки и „др жа-
во твор ни“: за шти та срп ског на ци о нал ног ин те ре са на про сто ри ма 
бив ше Ју го сла ви је, „од бра на“ Ко со ва као и „чу ва ње“ Ју го сла ви је 
(са да до ду ше, знат но ма ње). Сва та по ли тич ка де ша ва ња, ра то ве, 
из оп шта ва ње СЦГ из ме ђу на род них ин сти ту ци ја, као и санк ци је 
УН, од ра зи ле су се у дра стич ној ме ри и на еко но ми ју зе мље. Исто-
риј ски не за пам ће на ин фла ци ја, не ма шти не, кри ми нал и уби ства, 
све оп шта ат мос фе ра стра ха и без на ђа у ко ме се на шла ве ћи на ста-
нов ни штва, све до чан ства су све оп ште ка та стро фе ко ју је про из-
ве ла по ли тич ка оп ци ја не спо соб на да по ве же ин те ре се зе мље не 
са мо са тран зи ци о ним зах те ви ма вре ме на, већ и са ба зич ним ци ви-
ли за циј ским нор ма ма. 

Основ ни курс зе мље ме ња се са мо на крат ко и де ли мич но 
у пе ри о ду на кон пе то ок то бар ских про ме на за вре ме вла да Зо ра на 
Ђин ђи ћа и Зо ра на Жив ко ви ћа. Но, ни тај пе ри од од не пу не че ти ри 
го ди не ни је кру ни сан ре фор ма ма по сле ко јих ре ви зи о ни зам не би 
био мо гућ.14) Што због си сте ма по ли тич ког дво вла шћа у окви ру 
са ме Ср би је (су коб фе де рал ног и ре пу блич ког ру ко вод ства, пред-

14) Што по твр ђу ју не ки од по те за вла де Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-2007). Ова ма њи ска 
вла да, ко ја је обез бе ди ла по др шку не ре фор ми са не Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, по-
ку ша ла је да се об ра чу на са крх ким на сле ђем за по че тих ре фор ми у Ср би ји. То је нај пре 
учи ње но за вре ме ман да та ми ни стра Дра га на Мар ши ћа ни на ка да је је дан од основ них 
тран зи ци о них при о ри те та – про цес при ва ти за ци је – не са мо за у ста вљен (ни јед но је ди-
но пред у зе ће ни је про да то у то ку пр ве го ди не ове вла де), већ и на чел но до ве ден у пи та-
ње, под из го во ром да је нео п ход но „пре и спи та ти“ сву до та да шњу прак су при ва ти за ци је. 
Јед на од пр вих ства ри ко је је учи ни ла но ва вла да би ло је и уки да ње ве о ма ли бе рал ног 
за ко на о ра ду (ме ња њем ње го вих основ них од ред би) – ве ро ват но јед ног од нај зна чај-
ни јих ре форм ских по те за Ђин ђи ће ве вла де, као и сме њи ва ње гу вер не ра На род не бан ке 
(ван до бре прак се и про це ду ре уоби ча је не за ову функ ци ју).
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сед ни ка СРЈ и пре ми је ра РС), кри ми нал ног и рат ног на сле ђа (де-
ло ва ње по лу ле га ли зо ва них па ра вој них ору жа них и кри ми нал них 
ор га ни за ци ја и је ди ни ца), су ко ба ви ше не ре фор ми са них без бед но-
сних слу жби (са ве зне, ре пу блич ке и кон тра о ба ве штај не) као и про-
бле ма у од но су са парт не ром у фе де ра ци ји, ове две вла де спро ве ле 
су ипак са мо огра нич не ре фор ме ко је су зе мљу, до ду ше на крат ко, 
усме ри ле на ко ло сек тран зи циј ских ци ље ва и им пе ра ти ва по узо ру 
на ИЦЕ. Ге не рал но, Ср би ја је за хва љу ју ћи овим вла да ма не са мо 
до би ла на по чет ном ре форм ском за ма ху већ је ус пе ла да по но во 
ус по ста ви парт нер ство и од нос по ве ре ња ка ко са зе мља ма у ре ги о-
ну та ко и ши ре, са Европ ском уни јом и дру гим ме ђу на род ним фак-
то ри ма и ин сти ту ци ја ма. Ипак, ре ви зи о ни стич ка вла да Во ји сла ва 
Ко шту ни це ус пе ла је не са мо да по ни шти огра ни че не до ме те по-
стиг ну тих ре фор ми већ и да по но во зе мљу скре не са тран зи ци о не 
тра јек то ри је. Под из го во ром др жав но-прав ног кон ти ну и те та са СР 
Ју го сла ви јом, као и по тре бом ре ша ва ња ур гент них на ци о нал них и 
„др жа во твор них“ пи та ња (ко сов ско пи та ње) но ва вла да ус пе ла је 
да за ду го вре ме на им пе ра ти ве ре фор ме зе мље ста ви у дру ги план. 
По ли тич ки курс не ме ња се у зна чај ни јој ме ри ни до ла ском но ве 
вла де Мир ка Цвет ко ви ћа ко ја при хва та им пе ра тив кан ди да ту ре за 
члан ство у ЕУ али се ипак не под у зи ма струк ту рал них ре фор ми, 
прав да ју ћи свој па си ви зам си ту а ци јом на ста лом услед СЕК, као и 
ко сов ским про бле мом.

Ка да се узму у об зри ова кве оп сер ва ци је, мо же се кон ста то-
ва ти да од пе то ок то бар ских про ме на – са крат ким из у зет ком по ме-
ну те две вла де – глав ни по ли тич ки ак те ри до при но се утвр ђи ва њу 
пред ста ве о Ср би ји као по себ ном слу ча ју не у спе шне тран зи ци је. 
То се од но си на три пла на, по ли тич ком, еко ном ском и сим бо лич-
ком. Та три пла на мо гу нам ујед но по слу жи ти као ком па ра ци ја у 
од но су на пре ђа шње тран зи ци о не ре зул та тее и вред но сна опре де-
ље ња зе ма ља ИЦЕ (фа за пр ве тран зи ци је, пре ула ска у ЕУ). 

У од но су пре ма по ли тич ком на сле ђу ауто ри тар не про шло-
сти Ср би ја се и да ље до жи вља ва ви ше као зе мља кон ти ну и те та не-
го као зе мља дис кон ти ну и те та. То није слу чај са мо са пер цеп ци јом 
на стра ни, већ и у са мој зе мљи где се че сто мо же чу ти те за да су 
про ме не из о ста ле и да је ста ње го ре не го за вре ме две де се тих. Ме-
ђу тим, без об зи ра на ова кву пер цеп ци ју у ме ђу на род ној за јед ни ци 
и ме ђу јед ним де лом ста нов ни штва, та ква те за не мо же се при хва-
ти ти у пот пу но сти, јер је чи ње ни ца да су прет ход не вла де спро во-
ди ле од ре ђе не ре фор ме и ка на ли са ле пу та њу зе мље ка члан ству 
у ЕУ, што су чи ни о ци ко ји по се би одва ја ју по ли ти ку ових вла да 
од по ли ти ке ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Та ко ђе, ис пу ње ни су 
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не ке од ме ђу на род них оба ве за (са рад ња са Ха шким три бу на лом) и 
из вр ше на је ком плет на ре фор ма ору жа них сна га. Оно што ипак, са 
дру ге стра не, да је осно ва јед ној та квој оце ни је сте ге не ра лан став 
др жав не по ли ти ке пре ма ре ша ва њу кључ них пи та ња. На и ме, чи-
ни се да глав ни ак те ри те по ли ти ке че сто ни ти има ју кон цеп ци ју 
раз во ја зе мље ни ти по ка зу ју истин ску во љу да се са на сле ђе ним 
про бле ми ма за и ста ухва те у ко штац, иако бар но ми нал но, ис ти чу 
њи хо ву ва жност и при о ри тет ност. За то је сва ка ко до бар при мер ко-
сов ски про блем јер се на ње му мо же до ку мен то ва ни прак са по ли-
тич ког па си ви зма и из ну ђе них по те за. За пра во, по ли ти ке ре ак ци је, 
а не ак ци је. Та ква вр ста по ли ти ке мо жда би има ла сми сла ка да би 
ње ни ци ље ви би ли ма ње ам би ци о зни, или ка да се то пи та ње не 
би до жи вља ва ло као зна чај но пи та ње. Ме ђу тим, бу ду ћи да су ње-
ни ци ље ви ве о ма ви со ко по ста вље ни (про кла мо ва ни циљ: оста нак 
Ко со ва у окви ру Ср би је) ве о ма је ди ску та бил но у ко јој ме ри па си-
ви си тич ка по ли ти ка и из ну ђе ни од го во ри уоп ште мо гу до при не ти 
ре ше њу тог вр ло сло же ног про бле ма. С дру ге стра не, за не ма ру ју ћи 
свој основ ни ре форм ски курс с по чет ка тран зи ци је као и из град њу 
по зи тив ног ими џа де мо крат ске зе мље укљу че не у кон струк тив но 
ре ша ва ње ре ги о нал них и уну тра шњих про бле ма, Ср би ја је се бе 
де ле ги ти ми са ла у зна чај ној ме ри као кључ ног ак те ра у ре ша ва њу 
ко сов ског пи та ња. Дру гим ре чи ма, тран зи цо ни не у спех јед не ма ле 
зе мље по пут Ср би је те шко да мо же до при не ти ја ча њу ње не по зи-
ци је у ре ги о ну и Евро пи, што је основ ни пред у слов за ре ша ва ње 
оних пи та ња ко ја се свр ста ва ју у ка те го ри ју по ли тич ких.15)

Мо жда ви ше не го у по ли тич кој сфе ри у обла сти еко ном ских 
ре фор ми мо же се уочи ти озби љан ре форм ских де фи цит. Два на ест 
го ди на од по чет ка тран зи ци је још увек ни је до вр ше на при ва ти-
за ци ја, ре сти ту ци ја и по вла че ње др жа ве из еко но ми је. На су прот 
еко ном ској ло ги ци и по тре ба ма ре фор ми, да нас је др жа ва Ср би ја, 
глав ни по сло да вац, зај мо да вац и га рант по сло ва ња. Би ро крат ски 
апа рат и број за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма (чи ја се при ва ти-
за ци ја упор но из бе га ва) уве ћа ва се на кон сва ких на ред них из бо ра. 
Осим ре фор ме бан кар ског сек то ра, на са мом по чет ку тран зи ци је, 
оста ле сфе ре еко ном ског жи во та до жи ве ле су ма ло или ми ни мал но 
про ме на. Уме сто обе ћа ног сма ње ња ре гу ла ци је и ме ша ња др жа ве 
у при вре ду, Ср би ја је ад ми ни стра тив ним ме ра ма у знат ном оби-
му оте жа ла по сло ва ња до ма ћих фир ми, на ро чи то ма лих и сред њих 

15) За срп ску по лит ку „ко сов ско пи та ње“ пре све га је по ли тич ко пи та ње, ко је и по зи ци ја и 
опо зи ци ја че сто ко ри сти у об ра чу ни ма са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма а у свр ху 
„па три от ског“ ле ги ти ми са ња. На жа лост, то пи та ње за ма њин ско ста нов ни штво ко је 
жи ви у ге то и ма ју жно од ре ке Ибра ни је по ли тич ко, већ ег зи стен ци јал но – жи вот но пи-
та ње. 
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пред у зе ћа. Ви со ке спољ не и уну тра шње ба ри је ре – ко је по го ду ју 
са мо од ре ђе ној би знис гру па ци ји – до при не ле су оп штем гу ше њу 
пред у зет ни штва и ини ци ја ти ве и то у тре нут ку ка да су оне, услед 
СЕК, нај по треб ни је. Ма ли би знис не мо же да се раз ви ја јер је ам-
би јент скуп и ви со ко ре гу ли сан, ве ли ки ино стра ни ула га чи и би-
знис кор по ра ци је не мо гу да уђу на тр жи ште Ср би је због ви со ких 
спољ них ба ри је ра и rent seeking окру же ња. То све по го ду је на-
стан ку ве штач ких мо но по ла и ви со ким це на ма ро бе, а ште ти про-
сеч ном ста нов ни ку Ср би је. Све у куп но гле да но, срп ска еко но ми ја 
те шко се мо же свр ста ти у гру пу сло бод них, тр жи шних еко но ми-
ја, што пред ста вља је дан од основ них кри те ри ју ма за успе шност 
тран зи ци је. Уме сто „пу та у ка пи та ли зам“ у Ср би ји се са нај ви ших 
вр хо ва за го ва ра „сред њи пут“ – што ни је ни шта дру го не го по нов-
ни по вра так на со ци ја ли зам.16)

 Као што смо ви де ли, зе мље ИЦЕ на пра ви ле су ра ди ка лан 
от клон спрам сво је ауто ри тар ног ко му ни стич ког на сле ђа. Та про-
ме на би ла је из ра же на и на сим бо лич кој рав ни. У Ср би ји, ме ђу тим, 
ни ка да ни је до шло до те мељ не сим бо лич ке пре о ри јен та ци је. Као 
и у дру гим, већ по ме ну тим, сег мен ти ма Ср би ја је и на ово по љу 
тек на „по ла пу та“, из ме ђу кру не на др жав ној за ста ви и „не го ва ња 
те ко ви на на род но о сло бо ди лач ке бор бе“. У овом ра ду ис так ну то је 
ми шље ње да ауто ри тар ну вла да ви ну Сло во да на Ми ло ше ви ћа тре-
ба са гле да ва ти у скло пу ши рег кон тек ста со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је. Она пред ста вља њен по след њи из да нак ко ји је – на не сре ћу 
свих жр та ва из ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, по твр дио 
те зу Ада ма Мих њи ка о на ци о на ли зму као по след њем ста ди ју му 
ко му ни зма. Не са мо, да кле, да Ср би ја ни је за ко ра чи ла у озбиљ не 
струк ту рал не ре фор ме у еко но ми ји, здрав ству, школ ству и из гад њи 
ин сти ту ци ја вла да ви не пра ва, већ ње на по ли тич ка и ин те лек ту ал на 
ели та ви ше од два де сет го ди на од уво ђе ња ви ше стра нач ја, а два на-
ест го ди на од пе то ок то бар ске про ме не, ни је ус пе ла да се ја сно од-
ре ди пре ма про шло сти со ци ја ли стич ке ју го сла ви је и ње ног ауто-
ри тар ног на ста вља ча. Ја сно од ре ђе ње у овом сми слу озна ча ва ло 
би зна чај ну пси хо ло шку и сим бо лич ку пре крет ни цу ко ја би до при-
не ла убр за њу по ли тич ке и еко ном ске тран сфор ма ци је зе мље. Бу-
ду ћи да ре фор ме ни су спро ве де не у за до во ља ва ју ћој ме ри ни ти са 
за до во ља ва ју ћим ис хо дом, уоби ча је на по ја ва је да ста нов ни штво 
са се том и но стал ги јом гле да на пе ри од сво је ауто ри тар не про шло-

16) Де таљ ни је о ана ли зи тран зи ци је и еко ном ских ре фор ми у Ср би ји ви де ти: Алек сан дар 
Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, „Ср би ја у тран зи ци о ном екви ли бри ју му - им пе ра ти ви пре-
ва зи ла же ња ста ња бло ки ра них ре фор ми“, Политичка ревија, vol. 9, бр. 2, 2010, стр. 
235-260. 
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сти. Тен ден ци ја по врат ка на ста ро у кри зним вре ме ни ма уоби ча јен 
је фе но мен, и пси хо ло шки се ла ко мо же об ја сни ти. Али је то пра ви 
до каз не у спе ха јед не по ли ти ке ко ја се из да је за ре форм ску, ка да 
ста нов ни штво у мрач ној про шло сти пре по зна је ви ше све тла не го у 
са да шњо сти у ко јој жи ви. 

ДВЕДОМИНАНТНЕПЕРЦЕПЦИЈЕ
ОРЕФОРМАМА

Ко ли ко су тран зи циј ски им пе ра ти ви у Ср би ји гур ну ти у дру-
ги план го во ри и чи ње ни ца да се већ де сет го ди на уме сто озбиљ не 
рас пра ве о оби му и сте пе ну из вр ше них струк ту рал них ре фор ми и 
ком па ра ци је по стиг ну тих ре зул та та са зе мља ма ИЦЕ и окру же ња, 
во ди де ба та о „два“ пу та и „две Ср би је“.17) Јед ној „на зад њач кој“ и 
кон зер ва тив ној, дру гој „про гре сив ној“ и „мо дер ној“. При том, за-
јед нич ко обе ма стра на ма је сте то што сма тра ју да су про ре форм-
ски опре де ље не. Ипак, та са мо пер це пи ја под зна ком је пи та ња, с 
об зи ром на ин вол ви ра ност пре став ни ка обе оп ци је у ра ду не ко ли-
ко по след њих вла да ко је иза се бе ни су оста ви ле за вид не ре форм-
ске ре зул та те. Или се, у нај ма њем, мо же ре ћи да се оно што те две 
стру је под ра зу ме ва ју под „ре фор ма ма“ не по кла па са зна че њем ко-
је је у пр вом де лу ра да опи са но. 

Из бор из ме ђу две Ср би је ве штач ки је, јер се те две кон цеп-
ци је не по ду да ра ју са тран зи ци о ним им пе ра ти ви ма. Раз ло зи за то 
не по ду да ра ње ви ше су ира ци о нал ни не го ра ци о нал ни, ка да се има-
ју у ви ду прак тич не по тре бе ре фор ме зе мље. За го вор ни ци бес по го-
вор ног ула ска у ЕУ сма тра ју да ЕУ не ма ал тер на ти ве и да се зе мља 
мо же ре фор ми са ти са мо на на чин ка ко је то про пи са но упу ти ма из 
Бри се ла. За ступ ни ци дру гог ста но ви шта сма тра ју да се пра ви раз-
вој зе мље мо же оче ки ва ти је ди но у те шњој са рад њи са Ру си јом и 
ка ко то Кремљ про пи су је. Че сто су то ипак са мо из го во ри ко ји се 
ко ри сте у по ли тич ке свр хе и ко ји по ма жу да се за ма гле истин ски 
при о ри те ти и очу ва по ли тич ко-еко ном ски statusquo. 

Ге не рал но гле да но, та ди ле ма ис цр пљу је се у го то во ин стик-
тив ном ан ти за пад ња штву Пр ве Ср би је и fancy евро пеј ству Дру-
ге. Пр ва, са пред зна ком „на ци о нал на“ и „па три от ска“ иде о ло шки 
још увек ни је при зна ла пад Бер лин ског зи да и не ста нак би по лар-

17) По ли тич ки гла сно го вор ни ци Пр ве Ср би је пре свих су стран ке ДСС и СРС, а Дру ге ДС 
и ЛДП. Та ко ђе, при сут не су и мно ге дру ге ди ле ме, али њи хо ви по ло ви ла ко пот па да ју 
под ову основ ну по де лу. Јед на од тих ди ле ма је сте и пи та ње „за“ и „про тив“ члан ства у 
ЕУ.
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ног све та (ода кле, де ли мич но, по ти че ње но ан ти за пад ња штво), 
већ у окри љу на след ни ка СССР, у Пу ти но вој Ру си ји, ви ди шан су 
за „очу ва ње по себ но сти“. Дру га, ко ја у европ ском про јек ту ви ди 
но ву при ли ку за об но ву со ци ја ли зма – са мо, са да ви ше не ју го-
сло вен ског, већ европ ског, сма тра да Ср би ја тре ба да се укљу чи 
у бри сел ску мре жу цен тра ли за ци је, ре гу ла ци је и про тек ци о ни зма. 
Од та кве по зи ци је има ју ко ри сти обе стра не. Јед ни та ко што одо-
бра ва ње ЕУ кан ди да ту ре сма тра ју сво јом carteblanche за оп ста нак 
на вла сти – због то га што је дан део јав но сти сма тра то из у зет но 
ва жним пи та њем.18) Дру ги та ко што у за го ва ра њу гор љи вог на ци о-
на ли зма и евро скеп ти ци зма (до ма ћа фор ма ан ти за пад ња штва) ви-
де мо гућ ност за осва ја ње вла сти. Мо гло би се чак ре ћи да су то 
две стра не ста рог спо ра у окви ру не ка да шње пар тиј ске струк ту ре, 
спо ра у ко ме је твр да стру ја по бе ди ла ме ку на Осмој сед ни ци.19) 
Ка да се пак освр не мо на ре зул та те по ли ти ке ко ју су спро во ди ли 
по ли тич ки пред став ни ци обе ју оп ци ја ви ди мо да се они сво де са мо 
на очу ва ње и учвр шћи ва ње „тран зи ци о ног екви ли бри ју ма“ – ста-
ња за ле ђе них и бло ки ра них ре фор ми.20) Због то га се са до ста осно-
ва мо же кон ста то ва ти да су те ви зу ре, као и њи хо во ко ри шће ње у 
свр ху ана ли зе по ли тич ког и еко ном ског ста ња у Ср би ји, по вр шне 
и во де у по гре шном прав цу. 

Ове две ви зу ре мо гу се схва ти ти као иде ал тип ске у сми слу 
по ла ри зо ва ња јав но сти, по ли тич ких стра на ка али и кре а то ра по ли-
ти ке. Из ван ових па ра диг ми и тих ви зу ра, до ма ћа по ли тич ка сце на, 
па та ко и мо гу ће ре фор ме, де фи ци тар не су у од но су на по ли тич-
ку стру ју ко ја би га ји ла под јед нак от клон спрам обе аген де из ра-
же не у ве штач кој ди ле ми. Озбиљ не ре фор ме зах те ва ју оп ци ју ко ја 
је исто вре ме но спрем на да се осло бо ди со ци ја ли стич ког на сле ђа 
у еко но ми ји – ме ша ња др жа ве у еко но ми ји – на су прот евро оп ти-
ми стич кој стру ји, али и ре тро град ног на ци о на ли зма у по ли тич кој 

18) Ви де ти нај но ви је ис тра жи ва ње јав ног мње ња ко је је спро ве ла вла ди на Кан це ла ри ја за 
при дру жи ва ње: http://www.se io.gov.rs. По том ис тра жи ва њу 51% од укуп ног ста нов ни-
штва из ја сни ло се за уч ла ње ње у ЕУ.

19) Уко ли ко по ку ша мо да ову па ра ле лу по ву че мо да ље у про шлост, ви де ће мо да она од го-
ва ра не ка да шњем су ко бу у окви ру КПЈ из ме ђу ран ко ви ће ва ца и кар де ље ва ца. 

20) У ли те ра ту ри о тран зи ци ји че сто се по ми ње фе но мен „зам ке екви ли бри ју ма“ или „екви-
ли бри јум пар ци јал них ре фор ми“ (Ви де ти: Transition,TheFirstTenYears, World Bank, 
Was hing ton D.C, 2002.). Реч је рав но те жи ко ја се ус по ста вља на кон пр во бит них тран зи-
ци о них ме ра ко ју одр жа ва ју до бит ни ци из пр ве фа зе тран сфор ма ци је, за јед но са вла да-
ју ћим по ли тич ким еста бли шмен том. Њи хо вом ин те ре су од го во ра бло ки ра ње и про лон-
ги ра ње ре фор ми, на ро чи то оних ко ји се ти чу уну тра шње и спо ља шње ли бе ра ли за ци је 
и из град ње ин сти ту ци ја вла да ви не пра ва. Мре жа повезанosti politicalfriendly при вред-
ни ка (тај ку на), ко рум пи ра них по ли ти ча ра, по ли тич ког по пу ли зма, де ма го ги је и от по ра 
ста нов ни штва (пре све га оног ње го вог де ла за по сле ног у др жав ном сек то ру), бло ки ра 
да ље ре фор ме и одр жа ва по губ но ста ње екви ли бри ју ма за ле ђе них ре фор ми.
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сфе ри ко ји зло де ла из не дав не про шло сти прав да ви шим др жав-
ним и на ци о нал ним раз ло зи ма.21) 

У овом ра ду ин си сти ра се на на при хва та њу истин ске ре-
форм ске аген де ко ја под ра зу ме ва прак тич не по ли ти ке и стра те ги је 
за те мељ но ре струк ту и ра ње по узо ру на успе шне тран зи ци о не зе-
мље ИЦЕ. На дру гом ме сту22) по ну ђе но је де таљ ни је обра зло же ње 
оно га што те ре фор ме под ра зу ме ва ју, а ов де је ва жно ис та ћи, да 
ни је реч о пра зном ин те лек ту ал ном екви ди стан ци ра њу (ка кво је 
ина че че сто при сут но у на шој јав но сти и ин те лек ту ал ним кру го ви-
ма), ка да се ов де пред ла же јед на дру га чи ја ре форм ска аген да, већ 
о кон ста та ци ји за сно ва ној на бо га том тран зи ци о ном ис ку ству ИЦЕ 
као и на уви ди ма у спе ци фич ност срп ске тран зи ци је. Кре а то ри по-
лит ке сто га мо ра ју да се усред сре де на ре фор ме слич не оним ко је 
су спро во ди ле зе мље ИЦЕ – без об зи ра на пи та ње члан ства ЕУ, 
ко је се иона ко не оче ку је у бли жој бу дућ но сти. То зах те ва одва ја ње 
ре форм ског дис кур са од пи та ња члан ства ЕУ, али и од ба ци ва ње 
иде о ло шких ви зу ра Пр ве и Дру ге Ср би је. Успе шно из ве де не струк-
ту рал не ре фор ме мо ра ју би ти carteblanche за оп ста нак на вла сти, 
не фор мал но члан ство у ЕУ или по ли ти ка по вла ђи ва ња ве ћи ни. 
Да кле, озбиљ не и те мељ не ре фор ме ко је под ра зу ме ва ју за вр ше-
так про це са при ва ти за ци је, ре сти ту ци ју, де ре гу ла ци ју це ло куп ног 
при вред ног жи во та као и сма ње ње др жа ве – ко ја је са сва ком но вом 
вла дом екс по нен ци јал но ра сла. То све за јед но, као што смо ви де ли, 
прет по ста вља еко ном ску, по ли тич ку и на да све сим бо лич ку пре-
крет ни цу и дис тан ци ра ње ка ко у од но су на ауто ри тар ну про шлост 
со ци ја ли зма, ње го ве фа зе из по след ње де це ни је про шлог ве ка, та-
ко и ста ди ју ма тран зи ци о ног екви ли бри ју ма у ко јој се срп ско дру-
штво тре нут но на ла зи.

21) Дру га чи је ре че но, по ли тич ку ви зу ру ко ја се про ти ви иде ји из град ње ве ли ке др жа ве (big 
go vern ment) ко ју јед на стра на тре ба ра ди учвр шћи ва ња „по себ но сти“ за ра чун ис кљу-
чи во сти и изо ла ци је, а дру га ра ди ин сту ци о на ли зо ва не, „top to bot tom“ еманципацијe, 
просвећењa и „модернизацијe“ на ко ме сар ској ма три ци европ ског со ци ја ли зма.

22) Ви де ти: Алек сан дар Но ва ко вић, Ан дреј Ста ни ми ро вић, „Срп ска др жа ва бла го ста ња у 
вр тло гу не у спе шне тран зи ци је – ана ли за тран зи ци о ног би лан са и не ко ли ко пре по ру ка 
за бу ду ћу ре форм ску по ли ти ку“, Политичкаревија, 4/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2011.
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AleksandarNovakovic

TRANSITION,REFORMANDPERCEPTIONS
OFREFORMS

-Serbia’sandCEECountriesTransitionComparison

Summary
For each post-so ci a list co un try, re gar dless of the is sue of EU 

mem ber ship, com pre hen si ve tran sfor ma tion go als are cle ar: from po-
li ti cal aut ho ri ta ri a nism to po li ti cal plu ra lism and de moc racy, from cen-
trally plan ned eco nomy to a free, mar ket eco nomy. In ot her words, from 
so ci a lism to ca pi ta lism. In this pa per, firstly, an ex pla na ti on and de fi ni-
tion of re form and tran si tion – ta king in to ac co unt the suc cessful tran si-
ti ons of for mer ex-com mu nist co un tri es – will be of fe red. Then, a bri ef 
sum mary of the ca u ses of fa i lu re of Ser bian tran si tion will be ex po sed. 
And, in the fi nal, the pre sent sta te of the af fa irs con cer ning re forms 
will be de scri bed thro ugh the pa ri digm of a phe no me non known from 
the un su cessfull tran si ti o nal sto ri es as “tran si ti o nal equ i li bri um” – the 
sta te of fro zen and bloc ked re forms. Fa i led tran si tion is usu ally be ing 
fol low ded by mis gu i ded per cep ti ons of tran si tion, and this fact will be 
pre sen ted thro ugh the ex po su re of the in trin sic de fects and de fi ci ency of 
the do mi nant po li ti cal per cep ti ons of re forms. In this way, al so, a light 
will be shed on the ca u ses of po li ti cal, ide o lo gi cal and so cial con fu sion 
of pre sent day Ser bia. 
Keywords: post-so ci a list tran si tion, re forms, in sti tu ti ons, Euro pean Union, in-

te gra ti ons, re forms per cep ti ons, tran si ti o nal equ i li bri um
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Resume
This pa per in ve sti ga tes the is sue of Ser bian re forms and tran si-

tion in com pa ri son with tran si ti ons of Cen tral and Eastern Euro pe co-
un tri es (CEE), the ba lan ce she et of Ser bian re forms, as well as do mi-
nant per cep ti ons of the re forms. The analysis was con duc ted in fo ur 
seg ments, which are uni fied by cen tral the sis that Ser bian re form po licy 
– if op ti mal and far-re ac hing re sults are to be ac hi e ved – has to re turn 
back in the di rec tion of re forms per for med in CEE at the be gin ning 
of the ir post-com mu nist tran sfor ma tion. The first part ex po ses a short 
analysis of tran si tion in CEE with an emp ha sis on the two cu rents that 
are, at so me po int in tran si tion, uni fied in one – the EU ac ces sion. It was 
emp ha si zed that tran si tion by it self – as tran si tion from so ci a lism and 
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cen tral plan ning to de moc racy and mar ket eco nomy – do es not auto ma-
ti cally pre sup po se the EU ac ces sion pro cess. In the se cond part of the 
pa per, the tran si tion in Ser bia is furt her ex pla i ned thro ugh the prism of 
a bro a der per spec ti ve which af fects not only the aut ho ri ta rian pha se of 
“mu ta ted” so ci a lism of Slo bo dan Mi lo se vic - but the pre ce ding sta ge 
of Yugo slav so ci a lism. In this con text, gro unds for the ar gu ment that 
Ser bia has not yet ma de sub stan tial bre ak with this le gacy at the three 
le vels (po li ti cal, eco no mic and symbo lic) are be ing ma de. The third 
part ex po ses a bri ef hi story of the Ser bian tran si ti o nal pro cess af ter 5th 
Oc to ber de scri bed as a spe cial ca se of a fa i led tran si tion. Such a con di-
tion was de fi ned by the do mi na tion of phe no me na cal led “tran si ti o nal 
equ i li bri um”, the sta te of fro zen and bloc ked re forms that be ne fit cer-
tain in te rest gro ups and fa ci li ta tes symbi o sis of po li ti cal and eco no mic 
in te rests, but harms the ove rall po pu la tion. In the fi nal, fo urth, part of 
the pa per, the ru ling per cep ti ons of the re forms are ex po sed, and ex pla-
i ned why they sho uld be un der stood as a re flec tion of the con ti nu ity of 
so ci a list he ri ta ge at the three abo ve men ti o ned le vels. Such per cep ti ons 
are seen both as main ob stac le to the adop tion of aban do ned tran si ti o nal 
im pe ra ti ves and to the im ple men ta tion of long-awa i ted and ne ces sary 
struc tu ral re forms at all le vels of Ser bian so ci ety.

* Овај рад је примљен 10. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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СУВЕРЕНИТЕТИМУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ

Сажетак
Тра ди ци о нал но схва та ње су ве ре ни те та ко је од ли ку је вр хов-

ност и не за ви сност др жав не вла сти од Вест фал ског спо ра зу ма до 
да нас пре тр пе ло је зна чај не про ме не. До ми нант ни ја ме ђу на род-
на си ла од у век је би ла ре ме ти лач ки фак тор др жав не су ве ре но сти. 
Са уво ђе њем мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се за по чет 
је про цес ин сти ту ци о нал не „де су ве ре ни за ци је” ини ци ран нај пре 
пра вље њем свет ског си сте ма ко лек тив не без бед но сти, а за тим и 
гло бал ним тр го вин ским, мо не тар ним, кре дит ним, јед ном реч ју 
еко ном ским по тре ба ма нај ра зви је ни јих. Ин сти ту ци о на ли за ци ја 
си ле у ме ђу на род ним окви ри ма ма ни фе сту је се кроз ста тус и од лу-
чи ва ње стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти УН. Еро зи ја др жав-
ног су ве ре ни те та при сут на је и кроз функ ци о ни са ње вој них са ве-
за, а ра ди кал на те о ри ја огра ни че ног су ве ре ни те та ре а ли зо ва на је и 
кроз ору жа не ин тер вен ци је над су ве ре ним др жа ва ма. И ре ги о нал-
но ор га ни зо ва ње др жа ва под ра зу ме ва сма ње ње су ве ре но сти, а код 
ства ра ња Европ ске за јед ни це/уни је оно је ре зул ти ра ло ства ра њем 
над на ци о нал не ме ђу на род не ор га ни за ци је.
Кључ не ре чи: су ве ре ни тет, др жав на власт, ме ђу на род не ор га ни за ци је, 

мул ти ла те ра ли зам, ме ђу на род но пра во, ли бе рал на еко но-
ми ја.

Кон цепт мо дер не др жа ве са оп ште при хва ће ним кон сти ту-
тив ним еле мен ти ма: ре ла тив но по сто ја ним ста нов ни штвом, ме ђу-
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на род но де фи ни са ном те ри то ри јом и су ве ре ном др жав ном вла шћу 
од ли ка је кла сич не прав не те о рет ске ми сли про те клих не ко ли ко 
ве ко ва. Кон сен зус око те ри то ри је као ге о граф ско-ма те ри јал ног и 
на се ље ног ста нов ни штва као пер со нал ног струк тур ног де ла др-
жав но сти, ко ји је не двој бе но део фак тич ке ре ал но сти, углав ном 
је био не спо ран у те о ри ји  др жа ве и пра ва то ком исто ри је. Тре ћи 
еле ме нат др жав но сти – су ве ре на власт, сво ју те о риј ску дру штве ну, 
фи ло зоф ску и прав ну уте ме ље ност до би ла је у дру гој по ло ви ни 
XVI ве ка кроз де ла ис так ну тог ми сли о ца Жа на Бо де на.1) 

Од уво ђе ња у прав ну док три ну до да нас су ве ре ни тет је, као 
обе леж је на ци о нал не др жа ве, пре тр пео зна чај не про ме не. Оне су 
за по че те по чет ком XX ве ка и по кла па ју се са про мо ви са њем мул-
ти ла те ра ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. Ин тен зи тет про ме на 
дик ти ран је, са јед не стра не, про це си ма удру жи ва ња на ци о нал них 
др жа ва у ме ђу на род не ор га ни за ци је  уни вер зал ног и ре ги о нал ног 
ти па. И, са дру ге стра не, кроз ши ре ње тран сна ци о нал них фе но ме-
на ко ји су обе леж је ере гло ба ли за ци је и по себ но су ин тен зи ви ра ни 
кра јем XX и по чет ком XXI ве ка.  До га ђај ко ји је су ве ре ној вла сти, 
као прав ној кон сти ту ен ти пој ма др жав но сти, ме ђу тим, дао ме ђу-
на род ни кре ди би ли тет је Вест фал ски ми ров ни спо ра зум из 1648. 
го ди не. Од та да до да нас тран сфор ма ци ја су ве ре ни те та ге не ри са на 
је про ме на ма у ме ђу на род ним од но си ма.

ПОЈАМИОБЕЛЕЖЈАСУВЕРЕНИТЕТА

Вест фал ским уго во ром окон ча ни су три де це ни је ду ги ре-
ли гиј ски ра то ви из ме ђу европ ских про те стант ских и ка то лич ких 
др жа ва и, ко нач но, све тов на власт је оства ри ла су пре ма ти ју над 
ду хов ном, а по зи тив но пра во над бо жан ским. Тра ди ци о нал на по-
ли тич ко прав на  те о ри ја по шла је, да кле, од гор њих пре ми са и 
ве за ла је по јам су ве ре ни те та за се ку лар ну др жа ву, ко ја је до уво-
ђе ња мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се би ла и је ди ни су-
бје кат ме ђу на род ног пра ва. По јам су ве ре но сти ети мо ло шки во ди 
по ре кло од ла тин ске ре чи supremus,superanus и озна ча ва у окви-
ру др жа ве свој ство др жав не вла сти – да  је прав но нај ви ша власт, 
не за ви сна од сва ке дру ге вла сти и да су јој сва прав на и фи зич ка 
ли ца на ње ној те ри то ри ји под чи ње на.2) Кла сич но схва та ње су ве-

1) Жан Бо ден, ис так ну ти  фран цу ски ми сли лац и те о ре ти чар XVI ве ка у сво јим де ли ма 
„Оп ште до бро“ и „Шест књи га о ре пу бли ци“ пр ви је ис та као по јам су ве ре ни те та, ко ји 
је из вео из пој ма ma i e stas (вр хов ни штво), као основ ног свој ства  др жа ве.

2) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1979, стра на 1416.
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ре но сти под ра зу ме ва пре власт др жав не вла сти у ле ги тим ним гра-
ни ца ма вр ше ња сво је над ле жно сти и  за сни ва се, из ме ђу оста лог, 
и на мо но по лу фи зич ке си ле чи ји је но си лац др жа ва. С об зи ром на 
гра ни це при ме не ова вр ста су ве ре но сти др жав не вла сти на зи ва се 
уну тра шњи су ве ре ни тет. 

Су ве ре ност у из вор ном зна че њу од ли ку је и не за ви сност вр-
ше ња др жав не вла сти у од но су на оста ле др жа ве. Овај аспект су-
ве ре но сти од у век се ис по ља вао у ме ђу на род ним од но си ма deiure, 
на ста ју ћи на прин ци пу јед на ко сти ме ђу на род но при зна тих др жа-
ва. Спо соб ност др жа ве да у ме ђу на род ним од но си ма де лу је као 
не за ви стан и са мо ста лан су бје кат и на тај на чин од ре ђу је и сво-
је ме сто у ме ђу на род ном по рет ку у те о ри ји се на зи ва спо ља шњи 
су ве ре ни тет.  По пра ви лу, не за ви сност су ве ре не вла сти др жа ве у 
ме ђу на род ним од но си ма на ру ша ва на је, ка ко по ка зу је исто ри ја, de
facto– (зло)упо тре бом си ле од стра не ја чих др жа ва. На ру ша ва ње 
и по вре да спо ља шњег су ве ре ни те та, на рав но, за по сле ди цу је има-
ла и по вре ду уну тра шње су ве ре но сти. На ру ша ва ње су ве ре ни те та 
уну тар гра ни ца ма ни фе сто ва ло се ма ње или ви ше кроз де фи цит  
ле ги тим но сти де мо крат ски иза бра не вла сти и, на рав но, не са мо-
стал ност и не за ви сност у од лу чи ва њу. 

Прем да је по јам су ве ре ни те та др жав не вла сти ком плек сан и 
ис по ља ва се без ма ло у свим де лат но сти ма од на ци о нал ног од но-
сно др жав ног ин те ре са пре ко ра да ор га на др жав не вла сти, по ли-
тич ка и прав на ком по нен та су ве ре ни те та као пој ма су до ми нант не 
и сво јом ши ри ном по кри ва ју те де лат но сти. При том се прав ни су-
ве ре ни тет од но си на ле гал ну вр хов ну власт у др жа ви, а по ли тич ки 
су ве ре ни тет, са дру ге стра не, од но си се на по ли тич ку моћ  ко ја је 
из раз ле ги тим не из бор не во ље и без огра ни че ња од стра не ви ше 
по ли тич ке мо ћи. И по ли тич ке и прав не ком по нен те су ве ре ни те та 
га ран ту је мо но пол при нуд не си ле ко јим др жа ва рас по ла же.

РЕЛАТИВИЗАЦИЈАСУВЕРЕНОСТИИИНТЕРЕСИ

Оп ште при хва ће но на че ло ме ђу на род ног пра ва је да је су-
пре ма ти ја др жав не вла сти и ње но ефек тив но вр ше ње на це лом 
под руч ју др жа ве прет по став ка  и ме ђу на род ног при зна ња др жа ве. 
Ово пра ви ло ме ђу на род на прак са је де ман то ва ла та ко што су не ке 
др жа ве и без оства ре ња усло ва вр ше ња ефек тив не вла сти на це лој 
те ри то ри ји оства ри ле ме ђу на род но при зна ње.3) Очи глед но је да су 

3) Та ко је Ре пу бли ка Хр ват ска у ја ну а ру 1992. го ди не оства ри ла ме ђу на род но при зна ње, а 
да је тре ћи на ње не те ри то ри је би ла оку пи ра на од но сно под над зо ром сна га Ује ди ње них 
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кри те ри ју ми др жав но сти оп ште прав не прет по став ке ко је, за ви сно 
од по ли тич ких ин те ре са нај моћ ни јих, мо гу, али и не мо ра ју, да бу-
ду од лу чу ју ће за ме ђу на род но при зна ње др жа ва. На тај на чин до-
ла зи и до ап со лут не ре ла ти ви за ци је свих кри те ри ја др жав но сти, 
а по себ но су ве ре не др жав не вла сти, чи је по сто ја ње и ефек тив но 
вр ше ње је пред у слов на стан ка и при зна ња но вих др жа ва, али и њи-
хо вог оп стан ка у ме ђу на род ној за јед ни ци.4)

Про ме не у по и ма њу пој ма су ве ре но сти од ли ке су но вих 
тен ден ци ја5) у ме ђу на род ном пра ву и по ли ти ци, ко је су ве ре ни тет 
ви ше не тре ти ра ју као ап со лут ну власт на на ци о нал ној те ри то ри-
ји, ме ња ју ћи Вест фал ско схва та ње су ве ре ни те та као за ста ре ло и 
не при ме ре но вре ме ну у ком жи ви мо. Схва та ња ко ја ме ња ју, па и 
не ги ра ју, тра ди ци о нал ни кон цепт др жав ног су ве ре ни те та, као јед-
ног од по сту ла та ме ђу на род ног пра ва, про из вод су де ла аме рич ке 
ме ђу на род но прав не док три не по след њих не ко ли ко де це ни ја и ко-
ре спон ди ра ју се ером гло ба ли за ци је.

Про цес тран сфор ма ци је пој ма др жав ног су ве ре ни те та по-
кла па се са пе ри о дом уво ђе ња мул ти ла те ра ли зма у  ме ђу на род не 
од но се. Иако је XIX век озна чио про мо ци ју и на гла сио зна чај  ме-
ђу на род них у по ре ђе њу са на ци о нал ним ин те ре си ма, сво ју пра ву 
екс пан зи ју мул ти ла те ра ли зам је до жи вео кроз осни ва ње и функ ци-
о ни са ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Др жа ве су сво је мул ти ла те-
рал не од но се, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ре ша ва ле кроз осни ва ње 
ор га ни за ци ја у оп штој од но сно од ре ђе ној сфе ри ме ђу на род них од-
но са. Пре но ше њем де ла су ве ре но сти на ме ђу на род ну ор га ни за ци-
ју др жа ве су ре ал но за по че ле про цес сво је “де су ве ре ни за ци је”, да-
ју ћи ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма исто вре ме но и од ли ке су бјек та 
ме ђу на род ног пра ва. Са дру ге стра не, при хва та њем ме ђу на род них 
уго во ра и њи хо вом ди рект ном или ин кор по ри ра ју ћом при ме ном у 
на ци о нал ном за ко но дав ству др жа ве су при зна ле при мат ме ђу на-
род ног пра ва над на ци о нал ним, а ти ме и ди мен зи ју ин тер на ци о-
нал ног си сте ма при зна ва ња су ве ре но сти. Де ле ги ра ње на ци о нал не 
су ве ре но сти на ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ре зул тат је ауто но ми је 

на ци ја. При ме ри Бо сне и Хер це го ви не и Ли би је су још дра стич ни ји. БИХ је као др жа ва 
до би ла ме ђу на род но при зна ње и ста тус чла ни це УН 1992. го ди не, а да је ње на  власт 
у Са ра је ву кон тро ли са ла са мо ма њи део те ри то ри је зе мље.  Ре во лу ци о нар ну вла ду Ли-
би је, ко ја је у мар ту 2011. го ди не под сво јом вла шћу има ла са мо је дан град, у по ку ша ју 
свр га ва ња ду го го ди шњег ре жи ма Мо а ме ра ел Га да фи ја, ко је је још у то ку, во де ће зе мље 
за па да су при зна ле, што је су прот но прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва. 

4) Авра мо вић Н.: Међународнојавноправо, При вред на ака де ми ја, 2011, Но ви Сад, стр. 56.

5) О то ме ви ше у де ли ма Tho ma sa Pog gea “Co smo po li ta nism and So ve re ig nity”, Ethics, 103 
(1992): I Ono re o’ Ne ill: „Po li ti cal li be ra lizm and Pu blic Re a son: A Cri ti cal No ti ce of John 
Rawls’ Po li ti cal Li be ra lism“, Philosophicalreview, 106 (1997).
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во ље др жа ве чла ни це, дик ти ра не оства ре њем по је ди нач них, ре ги-
о нал них или ин те ре са це ло куп не свет ске за јед ни це.

УНИВЕРЗАЛНЕОРГАНИЗАЦИЈЕИСУВЕРЕНОСТ

Из град ња ме ђу на род но прав ног по рет ка ин сти ту ци о нал но 
за по че та кроз осни ва ње и рад нај пре Дру штва на ро да, по сле Пр-
вог свет ског ра та, а по том Ује ди ње них на ци ја, по окон ча њу Дру гог 
свет ског ра та, би ла је из ну ђе на ре ак ци ја др жа ва и услов оп стан-
ка чо ве чан ства. По ред оства ре ња ег зи стен ци јал них усло ва за одр-
жа ње ми ра и без бед но сти на зе мљи осни ва ње Ује ди ње них на ци ја 
про дукт је по тре бе за уна пре ђе њем све оп ште ко ег зи стен ци је др-
жа ва чла ни ца. Из град ња ме ђу на род ног прав ног по рет ка у ре жи ји 
уни вер зал не и оп ште ме ђу на род не ор га ни за ци је, ка кве су Ује ди-
ње не на ци је, гра ђе на је на прин ци пи ма су ве ре но сти и јед на ко сти 
др жа ва. Др жа ве као су бјек ти пра ва јед на ке су по свом су ве ре ни-
те ту, по пра ви ма и оба ве за ма, ко је сти чу са мо за то што су су ве ре-
не. Ова на че ла су ин кор по ри ра на и у По ве љу као осни вач ки акт, 
а прин цип др жав ног су ве ре ни те та на ру шен је са мо оба ве зу ју ћим 
од лу ка ма Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја (СБ УН), на ко ју 
су се др жа ве чла ни це оба ве за ле чла ном 25. По ве ље.6) 

Глав ни за да так и овла шће ње Са ве та без бед но сти, у скла ду 
са По ве љом УН, је пр вен стве но од го вор ност за одр жа ва ње ме ђу-
на род ног ми ра и без бед но сти. У вр ше њу на ве де них овла шће ња он 
мо же да пре ду зме пре вен тив не или при нуд не ме ре, укљу чу ју ћи 
и ко лек тив ну ору жа ну ин тер вен ци ју, као је ди но мо гу ће ре ше ње, 
пред у зе то са на ме ром да се ус по ста ви ме ђу на род ни мир и без бед-
ност. По ред пра ва на ин тер вен ци ју Са вет без бед но сти има овла-
шће ње да др жа ви, ко ја на ру ша ва за бра ну упо тре бе си ле, на мет не 
и санк ци је. Оба ве за оста лих др жа ва у том слу ча ју је да по шту ју 
од лу ку Са ве та без бед но сти. 

Од сту па ње од на че ла су ве ре не јед на ко сти др жа ва про мо-
ви са но је да ва њем ста ту са стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти 
САД, СССР–у (да нас Ру ској Фе де ра ци ји), Ки ни, Фран цу ској и 
Ве ли кој Бри та ни ји. При зна ва ње ста ту са стал них чла ни ца си ла ма 
по бед ни ца ма у Дру гом свет ском ра ту био је од раз фак тич ког вред-
но ва ња по бед нич ких за слу га, али и до каз ува жа ва ња по ли ти ке си-
ле у ме ђу на род ним од но си ма.  На и ме, у про це су од лу чи ва ња по 
нај ва жни јим пи та њи ма нео п ход на је са гла сност свих пет стал них 

6) Члан 25. По ве ље УН гла си: “Чла но ви Ује ди ње них на ци ја  са гла сни су да при хва те и 
из вр ша ва ју од лу ке Са ве та без бед но сти у са гла сно сти са овом По ве љом“.
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чла ни ца Са ве та без бед но сти. Acontrario, уко ли ко не ка стал на чла-
ни ца гла са про тив од лу ка не ће би ти до не та. 

Раз вој ме ђу на род не за јед ни це усло вљен је на уч но-тех но ло-
шким про гре сом, нео п ход но шћу еко ном ске са рад ње и де тер ми ни-
сан укуп ним од но сом чо ве ка пре ма при ро ди, као усло вом оп стан ка 
људ ске вр сте и жи во та на зе мљи. У том кон тек сту, еко ном ска гло-
ба ли за ци ја до во ди у пи та ње те ри то ри јал ну по себ ност као ну жан 
услов су ве ре ни те та7) на ме ћу ћи као conditio sinequanon сло бо ду 
кре та ња мо дер них тех но ло ги ја, ро ба, ка пи та ла, услу га и ли ца, ван 
на ци о нал них те ри то ри јал них гра ни ца. 

Ли бе ра ли за ци ја спољ не тр го ви не и ства ра ње ме ђу на род-
но-прав них окви ра на гло бал ном ни воу под ра зу ме ва огра ни че ње 
др жав не су ве ре но сти на по љу ње них еко ном ских над ле жно сти. 
Уни вер зал на ме ђу на род на ор га ни за ци ја на ко ју је пре нет део еко-
ном ског др жав ног су ве ре ни те та је Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци-
ја, као ин сти ту ци о нал ни сук це сор Оп штег спо ра зу ма о ца ри на ма и 
тр го ви ни (ГАТТ-а).

И из ба лан си ран бу џет, ста би лан курс на ци о нал не ва лу те, 
кон тро ли са на ин фла ци ја и ме ђу на род на пла ћа ња одав но су пре-
ста ли би ти ис кљу чи ви пред мет на ци о нал не мо не тар не по ли ти ке. 
Др жав ни мо не тар ни си стем ве о ма је ве зан и огра ни чен пре ро га ти-
ви ма ко је има Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, а од ње го вих од лу ка 
не рет ко за ви си мо не тар ни си стем по себ но ма лих и не раз ви је них 
зе ма ља. Слич на си ту а ци ја је и у обла сти ме ђу на род ног кре дит ног 
си сте ма. Ко ри сник по вољ них кре ди та Свет ске бан ке на ме ђу на-
род ном тр жи шту мо гу по ста ти са мо зе мље ко је су исто вре ме но и 
чла ни це ММФ, што под ра зу ме ва сло бо ду до но ше ња са мо фи нан-
сиј ских од лу ка ко је су у скла ду са по ли ти ком и ин те ре си ма ове 
две уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је. Еко ном ски ин те ре си 
зе ма ља ко ри сни ка кре ди та мо ра ју да бу ду у скла ду са зва нич ном 
по ли ти ком Свет ске бан ке. За оства ре ње пу но прав ног члан ства у 
Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји, ММФ-у и Свет ској бан ци др-
жа ве мо ра ју да при хва те низ пра ви ла пред ви ђе них ме ђу на род ним 
уго во ри ма тих ор га ни за ци ја. На тај на чин оне се од ри чу де ла су ве-
ре них над ле жно сти у обла сти спољ ње тр го ви не, мо не тар не и кре-
дит не по ли ти ке.

7)  Сту пар М.: „Свет ски по ре дак, гло ба ли за ци ја и пи та ње су ве ре ни те та“, Филозофијаи
друштво, XXI, пре глед ни чла нак, стр. 276.
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ЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

ИЉУДСКИХПРАВАИСУВЕРЕНОСТ

Стал но по ве ћа ње еко ном ске про дук ци је и ви шка вред но сти 
ре зул тат је при ме не на уч но-тех нич ких до стиг ну ћа у про из вод њи 
ро ба и услу га. Ме ђу тим, не кон тро ли са на упо тре ба тех нич ких ино-
ва ци ја, а по себ но ње на зло у по тре ба, узрок је за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и ма ни фе сту је се кроз за га ђи ва ње ат мос фе ре, коп не них 
во да и мо ра, штет на го ми ла ња чвр стих от па да ка, по ве ћа ње кон-
цен тра ци ја отров них ма те ри ја у зе мљи шту и хра ни, што за по сле-
ди цу има угро жа ва ње жи во та на зе мљи. 

По сле ди це за га ђе ња жи вот не сре ди не вр ло рет ко се огра ни-
ча ва ју на су ве ре ни про стор јед не др жа ве, те про бле ми за га ђе ња 
до би ја ју ме ђу на род ни ка рак тер. Та ко, др жа ве има ју, у скла ду са 
По ве љом Ује ди ње них на ци ја и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва, 
су ве ре но пра во да ис ко ри шћа ва ју соп стве не ре сур се пре ма њи хо-
вим по ли ти ка ма за шти те жи вот не сре ди не, и оба ве зу да оси гу ра ју 
да ак тив но сти у обла сти ма под њи хо вом ју рис дик ци јом или кон-
тро лом не про у зро ку ју ште ту око ли ни дру гих др жа ва или обла сти 
ван гра ни ца на ци о нал не ју рис дик ци је.8) Та ко кон ци пи ра на ме ђу-
на род на од го вор ност др жа ве “ка на ли ше” ње ну су ве ре ност ка при-
хва та њу ме ђу на род них пра ви ла за шти те жи вот не сре ди не од но сно 
из град ње на ци о нал них пра ви ла на ба зи ме ђу на род не ма три це.

Тра ди ци о нал ни кон цепт др жав ног су ве ре ни те та пре тр пео је 
из ме не и у до ме ну за шти те основ них људ ских пра ва и сло бо да, 
да кле и у за шти ти жи вот не сре ди не. Од при хва та ња уни вер зал них 
ме ђу на род них до ку ме на та,9) ко ја су ин кор по ри ра на у на ци о нал на 
за ко но дав ства др жа ва, по след њих по ла ве ка, у окви ру ме ђу на род-
не за јед ни це пи та ње пра ва чо ве ка по ста ла су је дан од при о ри те та 
раз во ја гло бал ног дру штва. Из гра ђен је и си стем ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја и су до ва са ци љем да обез бе ди јед на ку прав ну за шти ту 
чо ве ка и гра ђа ни на. На ци о нал ни др жав ни су ве ре ни тет у обла сти 
оства ри ва ња суд ске вла сти до био је но ву – ме ђу на род ну ди мен-
зи ју. Ме ђу на род ни су до ви до при но се ујед на ча ва њу суд ске прак се, 
до при но се тран спа рент но сти у оства ри ва њу за шти те пра ва де лу-
ју ћи, са јед не стра не, пре вен тив но, а са дру ге стра не, ре пре сив но. 

8) UN DOC. A/CONF-48/14, стр. 118.

9) Уни вер зал на де кла ра ци ја Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма чо ве ка, Ме ђу на род ни пакт о 
гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Ме ђу на род ни парк о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма и Кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да Са ве та 
Евро пе.
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Ме ђу на род на ју ри спру ден ци ја за шти ту људ ских пра ва, на тај на-
чин про мо ви ше у кор пус при о ри те та са вре ме не ци ви ли за ци је. За-
шти та људ ских пра ва и сло бо да на ме ђу на род ном пла ну пред ста-
вља “уни вер зал ни ин те рес и ви ше се не мо же оме ђи ти гра ни ца ма 
др жав ног су ве ре ни те та”.10) 

Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну, на ро чи то са аспек та за-
шти те људ ских пра ва, је сте пра во на сло бо ду, јед на ко као што је 
то и пра во на жи вот или пра во на сло бо ду. За то је ово пра во ius
cogens на ци о нал ног и над на ци о нал ног пра ва, а ње го ва са др жи на је 
део јав ног по рет ка ко ји се шти ти без об зи ра на ње го во по ре кло и 
из вор. 11) У ме ђу на род но прав ном по рет ку упра во се кроз ово пра во 
огле да ствар на не јед на кост др жа ва, по себ но кроз за шти ту кли ме, 
ка ко је то пред ви ђе но Кјо то про то ко лом, где се по је ди не др жа ве, 
слич но ме ха ни зму СБ УН, у по вољ ни јем прав ном по ло жа ју, без 
об зи ра на про кла мо ва но на че ло јед на ко сти, су ве ре ни те та и не за-
ви сно сти.

РЕГИОНАЛНЕОРГАНИЗАЦИЈЕИСУВЕРЕНОСТ

Про ме не кон вен ци о нал ног схва та ња пој ма др жав не  су ве ре-
но сти ни су се, ме ђу тим, од ви ја ле са мо на гло бал ном ни воу. Еро зи-
ја др жав ног су ве ре ни те та од ви ја се и на ре ги о нал ној ра зи ни. 

У на ме ри да са чу ва ју свој спо ља шњи су ве ре ни тет, од но сно 
по диг ну и уна пре де сво ју спо соб ност за од бра ну  не за ви сно сти од 
дру гих, др жа ве се удру жу ју у вој не са ве зе. Пак то ви ове вр сте до-
зво ље ни су и ме ђу на род ним пра вом, али као де фан зив не ор га ни-
за ци је ко је за циљ има ју без бед ност и за јед нич ку од бра ну др жа ва 
чла ни ца. При сту па ње вој ним са ве зи ма, ге не рал но, за по сле ди цу 
има сма ње ње др жав ног су ве ре ни те та ти пич но за члан ство у би-
ло ко јој ме ђу на род ној ор га ни за ци ји. У том сми слу из у зе так ни су 
у вре ме “хлад ног ра та” осно ва ни Се вер но а тлан ски пакт од но сно 
НА ТО, ни ти Вар шав ски уго вор12), ко ји је оку пљао др жа ве со ци-

10) Wal zer M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIlustrations, 2nd Ed., 
Ba sic Bo ok, New York, 1992, p. 107.

11) Па вло вић Зо ран, Еко ло шко пра во и уло га пра во су ђа, Пр ви на уч ни скуп „За шти та жи-
вот не сре ди не“ 26. мај 2011, Срем ска Ка ме ни ца, Уни вер зи тет EDU CONS, Фа кул тет за-
шти те жи вот не сре ди не, стр. 37.

12) Вој ни са вез европ ских со ци ја ли стич ких др жа ва осно ван је 14. ма ја 1955. го ди не у Вар-
ша ви од стра не СССР, НР Пољ ске, ЧССР, НР Бу гар ске, Де мо крат ске Ре пу бли ке Не мач-
ке. НР Ма ђар ске, НР Ру му ни је и НР Ал ба ни је, као од го вор на ства ра ње Се вер но а тлан-
ског са ве за за пад них др жа ва осно ва ног 1949. го ди не. Са рас па дом СССР-а Вар шав ски 
уго вор је пре стао да по сто ји 1990. го ди не. 
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ја ли стич ког ла ге ра, а са окон ча њем би по лар ног све та пре стао да 
по сто ји. Про ме не у схва та њу др жав не су ве ре но сти, на  ни воу Вар-
шав ског уго во ра у те о ри ји, али и у прак си ре зул ти ра ле су као те о-
ри ја огра ни че ног су ве ре ни те та.

Су ве ре ни тет др жа ва чла ни ца Вар шав ског уго во ра је фор мал-
но при знат, али су оне објек тив но би ле под ту тор ством СССР-а, 
ко ји је од ре ђи вао њи хо ву по ли тич ку, еко ном ску и стра те шку ори-
јен та ци ју. Док три на ко ја је по слу жи ла Бре жње ву да оправ да ин-
тер вен ци ју со вјет ских тру па на Ма ђар ску и Че хо сло вач ку би ла је 
по зна та као “док три на огра ни че ног су ве ре ни те та”. Ова док три на 
прав да по вре ме но ме ша ње “ве ли ког бра та” у по сло ве зе ма ља ко је 
чи не со вјет ски блок, у име со ли дар но сти со ци ја ли стич ког та бо ра 
и ну жно сти очу ва ња те ко ви на со ци ја ли зма.”13) За го вор ни ци док-
три не огра ни че ног су ве ре ни те та исту су прав да ли ста вом да кла-
сич на фор ма су ве ре ни те та по сто ји са мо у од но си ма др жа ва са раз-
ли чи тим дру штве но-еко ном ским и по ли тич ким си сте ми ма, да кле, 
со ци ја ли зма и ка пи та ли зма. Огра ни че ни су ве ре ни тет ва жи са мо у 
од но си ма со ци ја ли стич ких др жа ва и сво је оправ да ње и свр ху има 
у “ви шим ин те ре си ма со ци ја ли стич ке за јед ни це као це ли не”.14) Са 
не стан ком со ци ја ли стич ке за јед ни це др жа ва са свет ске по ли тич ке 
сце не и док три на огра ни че ног су ве ре ни те та, ко јом су оправ да ва не 
вој не ин тер вен ци је Со вјет ског Са ве за, по ста ла је ре ликт про шло-
сти. НА ТО са вез је и по ред из ме ње не кон сте ла ци је вој них сна га 
у све ту на ста вио, на че лу са Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, 
сво ју екс пан зи ју при је мом  но вих др жа ва и раз во јем сло же не вој-
не и ад ми ни стра тив не струк ту ре са стал ним про ши ре њем сво јих  
над ле жно сти и по ља де ло ва ња. Иако у то ку свог по сто ја ња НА ТО 
ни је имао при ли ку да вој но ин тер ве ни ше у окви ру сво га са ве за, 
по зи ци ја др жа ва чла ни ца Пак та ре ал но се не раз ли ку је од по ло жа-
ја чла ни ца не ка да шњег Вар шав ског уго во ра.

На и ме, фор мал но, др жа ве чла ни це оба вој на са ве за по се до-
ва ле су су ве ре ни тет, али је у ствар но сти он био ма ње или ви ше 
огра ни чен, а у не ким тре ну ци ма и су спен до ван  уко ли ко је то од го-
ва ра ло ин те ре си ма во де ћих си ла у оства ри ва њу сво јих ге о стра те-
шких ин те ре са. Да на шња по зи ци ја Се вер но а тлан ског са ве за у ме-
ђу на род ним од но си ма по себ но је на гла ше на у ре а ли за ци ји ци ље ва 
спољ не по ли ти ке САД, а НА ТО је од де фан зив ног се вер но а тлан-

13) Se nar clens, Pi er re de Mon di a li za tion, so u ve ra i ne te et the o ri es des re la ti ons in ter na ti o na les, 
Pa ris, Ar mand Co lin, 1998, гла ва II, стр, 35-36., Un mon de sans so u ve ra i ne te, гла ва II, ст. 
74.-75.

14) Ову те о ри ју у сво јим де ли ма про мо ви са ли су: Тун кин, Теориямежд.права, Мо сква, 
1979, Усен ко, Междправо, Юрид, Ли те ра ту ра, Мо сква, 1970. Межд.политикаКПССи
внешнифункциисоветскогогосударства, Мо сква 1976.
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ског вој ног са ве за по стао офан зив на вој на сна га са те ри то ри јал-
но не ли ми ти ра ним члан ством, а и гло бал ним деј ством. Ору жа не 
ин тер вен ци је НА ТО пак та у по след ње две де це ни је од ви ја ле су се 
у скла ду са од лу ка ма Са ве за без бед но сти, али су не рет ко би ле  и у 
су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом.15)

Кла сич но схва та ње су ве ре но сти ра ди кал но је про ме ни-
ло ства ра ње и кон цепт ра да Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик 
(ЕЗУЧ) ко ју је 1951. го ди не осно ва ло шест за пад но е вроп ских др-
жа ва,16) те не што ка сни је и Европ ске еко ном ске за јед ни це и Европ-
ске за јед ни це за атом ску енер ги ју17), кроз чи ју ин те гра ци ју је ка-
сни је ство ре на Европ ска уни ја.  Функ ци о ни са ње ЕЗУЧ-а и ЕЕЗ, 
а да нас и ЕУ, у до број ме ри је за сно ва но на пре но су су ве ре них 
овла шће ња  др жа ва чла ни ца на ин сти ту ци је Европ ске за јед ни це/
уни је, ко ја у тим сег мен ти ма де ло ва ња на сту па као над на ци о нал на 
за јед ни ца. Ти ме је још јед ном по твр ђе на те за о тран сфор ма ци ји 
кла сич ног пој ма др жав ног су ве ре ни те та ко ји је усло вљен и под ло-
жан про ме на ма у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма. 

Ме ђу тим, из ни јан си ра не про ме не у тра ди ци о нал ном схва та-
њу су ве ре ни те та и пре нос не ких овла шће ња на ме ђу на род не ор-
га ни за ци је не зна чи и ње го во уки да ње. Та ко да на шња Европ ска 
уни ја, иако је у мно гим до ме ни ма де ло ва ња са над на ци о нал ним 
свој стви ма, тек не дав но је до би ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти-
ви тет, а и да нас ни је су ве ре на по ли тич ка ор га ни за ци ја. Оту да се 
чи ни ис прав ним суд да ни др жа ве чла ни це, а ни Европ ска уни ја 
ни су пот пу но су ве ре не. То је, уоста лом, сво јом пре су дом утвр дио 
Европ ски суд прав де у слу ча ју Van Gend and Lo os18) кон ста ту ју ћи 
да је др жав ни су ве ре ни тет по стао сег мен ти ран, де љив и не го ци ја-
би лан.

Очи глед но је да је тра ди ци о нал но Вест фал ско схва та ње др-
жав ног су ве ре ни те та као вр хов не и нај ви ше вла сти у окви ру др-
жа ве и при том не за ви сне од сва ке дру ге вла сти зна чај но уз др ма но 

15) Ва зду шни агре си ја на СР Ју го сла ви ју 1999. го ди не, као и на пад на Ирак 2003. го ди не 
ни су има ле ман дат Са ве та без бед но сти УН. 

16) СР Не мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја, Бел ги ја, Хо лан ди ја и Лук сем бург тзв. Мон та на уго-
во ром осно ва ли су у Па ри зу 1951. го ди не Европ ску за јед ни цу за угаљ и че лик. ЕЗУЧ је 
осно ван на  50 го ди на са ци љем да син хро ни зо ва ном са рад њом у про из вод њи и рас по-
де ли угља и че ли ка да омо гу ћи нај е фи ка сни ју об но ву при вре да тих ра том раз ру ше них 
зе ма ља.

17) Европ ска еко ном ска за јед ни ца и Европ ска за јед ни ца за атом ску енер ги ју осно ва не су 
Рим ским уго во ри ма 1957. го ди не на нео д ре ђе но вре ме, та ко ђе од стра не Фран цу ске, СР 
Не мач ке, Ита ли је и зе ма ља Бе не лук са.

18) У пре су ди Van Gend and Lo os Европ ски суд прав де из во ди за кљу чак да „Европ ске за јед-
ни це тво ре је дан нов си стем ме ђу на род ног пра ва за чи ју до бро бит су др жа ве огра ни чи-
ле сво ја су ве ре на пра ва.“
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уво ђе њем мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се. Др жа ве део 
сво јих су ве ре них овла шће ња  пре но се на  ме ђу на род не ор га ни за-
ци је оства ру ју ћи сво је по је ди нач не, ре ги о нал не или оп ште ин те-
ре се. Са ма По ве ља Ује ди ње них на ци ја, иако про мо ви ше прин ци пе 
су ве ре но сти и јед на ко сти др жа ва, као из у зе так пред ви ђа оба ве-
зност од лу ка Са ве та без бед но сти, али и не јед на кост др жа ва чла-
ни ца кроз да ва ње ста ту са стал них чла ни ца са ве знич ким др жа ва ма 
по бед ни ца ма по сле Дру гог свет ског ра та. Члан ство у вој ним са ве-
зи ма та ко ђе за по сле ди цу има сма ње ње др жав ног су ве ре ни те та. У 
вре ме “хлад ног ра та” у окви ру Вар шав ског пак та он се ра ди кал но 
ис по љио кроз ору жа не ин тер вен ци је СССР-а на су ве ре не др жа ве, 
а по ли тич ки апо ло ге ти су га об ја шња ва ли те о ри јом огра ни че ног 
су ве ре ни те та. И про је кат ства ра ња Европ ске за јед ни це/уни је за-
сно ван је на пре но су де ла овла шће ња др жа ва чла ни ца на ме ђу на-
род ну ор га ни за ци ју, ко ја при том до би ја над на ци о нал не овла сти. 

Ипак, др жав ни су ве ре ни тет је још увек ка мен те ме љац ме ђу-
на род ног пра ва и по ли тич ког по рет ка, али су сна жно при сут не тен-
ден ци је про ме не кла сич не пер цеп ци је су ве ре ни те та у прав цу да 
по зив др жа ва на пра во су ве ре ни те та све ви ше за ви си од увер љи вог 
по што ва ња људ ских пра ва.19) Овај аспект еро зи је су ве ре ни те та свој 
кон цепт на ла зи у за шти ти људ ских пра ва и сло бо да као уни вер зал-
них вред но сти ко је, на рав но, ни су је ди не у са вре ме ном све ту.

ZoranPavlovic
NenadAvramovic

SOVEREIGNTYANDMULTILATERALISM

Summary
Tra di ti o nal un der stan ding of the so ve re ignty, which is cha rac te-

ri zed by the su pre macy and in de pen den ce of sta te aut ho rity sin ce the 
Pe a ce of Westpha lia un til no wa days has suf fe red sig ni fi cant chan ges. 
The do mi nant in ter na ti o nal for ce has al ways been the dis tur bing fac tor 
of the sta te so ve re ignty. Upon the in tro duc tion of the mul ti la te ra lism 
in to the in ter na ti o nal re la ti ons, the pro cess of in sti tu ti o nal „se i zing so-
ve re ignty“ has star ted, ini ti a ted by the con struc tion of the world system 
of col lec ti ve se cu rity, and then by glo bal, tra de, mo ne tary, loan, i.e. 
eco no mic ne eds of the most de ve lo ped sta tes. In sti tu ti o na li za tion of the 
for ce in in ter na ti o nal fra me work is ma ni fe sted thro ugh the sta tus and 
de ci sion-ma king of the per ma nent mem bers of the UN Se cu rity Co un-
cil. The ero sion of sta te so ve re ignty is pre sent thro ugh the fun cti o ning 

19) Hu ma ni ta rian In ter ven tion – Le gal and Po li ti cal Aspects , Da nish In sti tu te of In ter na ti o nal 
Af fa irs, Co pen ha gen, str.14.-19.
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of mi li tary al li an ces, and the ra di cal the ory of li mi ted so ve re ignty is 
be ing re a li zed thro ugh mi li tary in ter ven ti ons upon the so ve re ign sta tes. 
Re gi o nal or ga ni za tion of the sta tes im pli es the re duc tion of so ve re ignty, 
and in the pro cess of cre a tion of the Euro pean Com mu nity/Union it has 
re sul ted in the ma king of su pra na ti o nal in ter na ti o nal or ga ni za tion. 
Key words: so ve re ignty, sta te aut ho rity, in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, mul ti la te-

ra lism, in ter na ti o nal law, li be ral eco nomy
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Resume
Tra di ti o nal le gal the o re ti cal tho ught, star ting with the Pe a ce of 

Westpha lia un der the sta te so ve re ignty as a cha rac te ri stic of sta te hood, 
im pli es su pre macy with ab so lu te pre do mi nan ce wit hin le gi ti ma te li-
mi ta ti ons of its aut ho ri ti es ba sed on the mo no poly of physi cal for ce, 
car ried by the sta te. One mo re cha rac te ri stic of so ve re ig nity is in de-
pen den ce when it co mes to exer ci sing sta te po wer in re la tion to ot her 
co un tri es, which de ter mi nes its pla ce in the in ter na ti o nal le gal or der. 
Exer ci sing ef fec ti ve po wer on the who le ter ri tory of the sta te is a con-
di tion for in ter na ti o nal re cog ni tion. Ho we ver, in con tem po rary hi story, 
the re are exam ples of sta te rce og ni tion wit ho ut the cri te ri um of so ve re-
ig nity be ing ful fil led, and they are a pro of of re la ti vi za tion of the term 
so ve re ig nity, as well as a re flec tion of ap pre ci a tion of the po li tics of 
for ce in in ter na ti o nal re la ti ons. 

Chan ges in un der stan ding of the term so ve re ig nity match with 
the pe riod of in tro du cing mul ti la te ra lism in in ter na ti o nal re la ti ons, re-
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spec ti vely, thro ugh fo un da tion and work of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. 
In sti tu ti o nally, by tran sfer ring part of the ir so ve re ig nity to in ter na ti o nal 
or ga ni za ti ons, they ha ve star ted the pro cess of “se i zing so ve re ignty”. 
That way in ter na ti o nal or ga ni za ti ons re ce i ved the sta tus of the su bject 
of in ter na ti o nal law, and both in the ory and prac ti ce, the pri mary aspect 
of in ter na ti o nal law is re cog ni zed in re la tion to na ti o nal law. De fi ni-
tely, the most im por tant or ga ni za tion of the mo dern world is the Uni ted 
Na ti ons, which was fo un ded with the goal of ma in ta i ning in ter na ti o nal 
pe a ce and se cu rity, and it is bu ilt on prin ci ples of so ve re ig nity and eqa-
lity among sta tes. Alt ho ugh it is an ex cep ti on, the UN Char ter vi o la tes 
the prin ci ple of sta te so ve re ig nity, thro ugh the com mit ted exe cu ti on of 
the de ci si ons of the Se cu rity Co un cil.

De par tu re from the prin ci ple of so ve re ign equ al sta tes is al so 
con fir med thro ugh gi ven sta tu ses to per ma nent mem bers of the Se cu-
rity Co un cil to sta tes that hel ped most du ring WWII. By do ing that, the 
ro le of for ce was le gli zed in in ter na ti o nal re la ti ons, and the strength of 
vo i ces of per ma nent mem bers was ba si caly streng hte ned in the most 
im por tant glo bal se cu rity is su es, to the pos si bi lity of be ing ve toed. The 
pro cess of so ve re ig nity re forms in the sphe res of mo ne tary, cre dit and 
fo re ign ju ris dic tion of the sta te was de e pe ned by the fo un da tion of in-
ter na ti o nal mo ne tary fund, World Bank and World Tra de Or ga ni za tion. 
The ne ces sity of en vi ron men tal pro tec tion as suigeneris hu man right, 
con si de ring that  con se qu en ces of pol lu tion sur pass na ti o nal bo un da-
ri es, they we re gi ven in ter na ti o nal pro por ti ons, as well as pro tec tion 
for all hu man rights and fre e doms, so be co ming one of the pri o ri ti es of 
glo bal so ci ety de ve lop ment.

Ero sion of sta te so ve re ig nity is pre sent in the fo un da tion and fun-
cti o ning of re gi o nal and in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. The most ob vi o-
us exam ples are mil li tary al li an ces li ke NA TO al li an ce and dismantled
WarsawPact,inwhichboththeoryandpracticelaunchedthetheoryof
limitedsovereignity.Intheirwork,EuropeanUnionauthorities,aswell
astheirlegalpre de ces sor to act as su pra na ti o nal in sti tu ti ons., de ro ga-
ting clas sic un der stan ding of so ve re ig nity. Ho we ver, in spi te of ob vi o us 
chan ges, the term so ve re ig nity is still the ba sis of po li ti cal and le gal 
or der and fun cti o na lity of the in ter na to nal com mu nity.

* Овај рад је примљен 3. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Сажетак
За раз ли ку од по ли ти ко ло га, ко ји се пр вен стве но ин те ре су-

ју за ис ход, пси хо ло зи по ку ша ва ју да пр вен стве но раз у ме ју про-
цес, ка ко по је дин ци до ла зе до опре де љи ва ња за од ре ђе ну оп ци ју. И 
јед ни ма и дру ги ма ва жни су пре дик то ри, фак то ри ко ји до при но се 
од но су пре ма по ли тич ким пар ти ја ма. Циљ овог ра да је да се утвр-
ди ко ли ко ци ље ви и оче ки ва ња мо гу би ти пре дик то ри ста ва и на-
ме ре да се гла са за две во де ће по ли тич ке стран ке у Ср би ји у овом 
тре нут ку. Основ ни за да так је био да се утвр ди ко ји од 18 лич них 
и 18 дру штве них ци ље ва, од но сно ко ја њи хо ва ком би на ци ја, нај-
бо ље од ре ђу је ста во ве пре ма ове две стран ке, од но сно на ме ру за 
гла са ње за јед ну од њих. Дру ги део ана ли зе се од но си на то ка ко 
уме сто са мих ци ље ва, оче ки ва ња да стран ке оства ре сва ки од њих 
де тер ми ни ше исте те еле мен те по ли тич ке пар ти ци па ци је. Узо рак 
је чи нио 481 сту дент, са шест фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Ре зул та ти по ка зу ју да је циљ „ула зак у ЕУ“ нај бо љи пре дик тор – 
би ло да се ра ди о ста во ви ма, гла са њу, или пак да ва њу пред но сти 
јед ној или дру гој стран ци у си ту а ци ји при сил ног из бо ра. Ме ђу тим, 
по ка зу је се да по сто је број ни суп тил ни ме ха ни зми на осно ву ко јих 
од ре ђе ни дру ги ци ље ви из би ја ју у пр ви план у ева лу а ци ји стран ке, 
али ни су ну жно и глав ни пре дик то ри у од лу ци за гла са ње. Зна чај-
но је и да оче ки ва ња да ће стран ке успе шно оства ри ти не ки циљ, 
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по пра ви лу бо љи пре дик то ри не го зна чај ко ји љу ди при да ју тим 
ци ље ви ма.
Кључ не ре чи: ста во ви, оче ки ва ња, вред но сти, ци ље ви, Де мо крат ска 

стран ка, Срп ска на пред на стран ка

У на шој зе мљи, као и дру где, број не су ана ли зе јав ног мне ња 
у по ли тич ком до ме ну, по себ но у пе ри о ди ма пред из бо ре. Нај че шћи 
ре зул та ти, нај а трак тив ни ји за ши ри круг љу ди, је су де скрип тив ни 
по да ци о про цен ти ма по др шке ко ју има ју по ли тич ке стран ке. Но, 
за по ли тич ке ис тра жи ва че и ана ли ти ча ре, би ло у пар ти ја ма или 
у ака дем ској сфе ри, од ве ли ког зна ча ја је су по да ци ко ји го во ре о 
фак то ри ма ко ји ути чу на по зи тив ни ју или не га тив ни ју ева лу а ци ју 
не ке стран ке, од но сно на број гла со ва ко је до би је на из бо ри ма. То 
су нај че шће ис тра жи ва ња по ли тич ких пси хо ло га, ко ја се ти чу по-
је дин ца, пре ко по ку ша ја да се про ник не у на чи не и раз ло ге њи хо ве 
ева лу а ци је и опре де ље ња за од ре ђе ну по ли тич ку оп ци ју.  

Ме ђу тим, ис тра жи ва ња у овој обла сти су би ла че шћа у од 
стра не струч ња ка из по ља по ли тич ких на у ка и со ци о ло ги је, а је-
дан од пр вих при сту па био је со ци о де мо граф ски (Be rel son et al., 
1966; La zar sfeld et al., 1944). По том при сту пу по сто ји пра вил ност 
у по ли тич ком по на ша њу дру штве них гру па, од но сно љу ди са од ре-
ђе ним со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма че шће пре фе ри ра ју 
не ке по ли тич ке оп ци је. Ду го је био до ми нан тан и мо дел стра нач ке 
иден ти фи ка ци је (Camp bell et al., 1954) у ко ме се пр вен ство да је 
емо тив ном од но су ко ји ути че и не по сред но и ин ди рект но – бо је-
ћи ког нтив не еле мен те, на из бор но по на ша ње. По сто ји и не ко ли ко 
ког ни тив них мо де ла из бор ног по на ша ња по пут мо де ла ра ци о нал-
ног би ра ча и по тро шач ког мо де ла (Ми ло ше вић, 1997, Evans, 2004).  

У дво пар тиј ским си сте ми ма раз ви је них де мо кра ти ја од го вор 
на пи та ње о ста ву пре ма глав ним стран ка ма и пла ни ра ном из бор-
ном по на ша њу, зна чај ним де лом мо же мо до би ти ис пи ту ју ћи са-
мо иде о ло ги ју по тен ци јал них би ра ча. Они ко ји су по ни зу пи та ња 
бли жи кон зер ва тив ним гле ди шти ма вр ло ве ро ват но ће има ти по зи-
тив ни ји став и ве ро ват ни је ће гла са ти за Ре пу бли кан ску стран ку у 
САД или Кон зер ва тив ну пар ти ју Бри та ни је. Са дру ге стра не, они 
ко ји су иде о ло шки бли жи ли бе рал ним гле ди шти ма мно го ве ро ва-
ти је ће ин кли ни ра ти Де мо крат ској од но сно Ла бу ри стич кој пар ти-
ји.  Иако, иде о ло ги ја ни је је ди на де тер ми нан та, ни ти мо же у пот пу-
но сти да об ја сни по ли тич ко по на ша ње, она у ова квим си сте ми ма 
то у од ре ђе ној ме ри за и ста чи ни. 

У на шем дру штву си ту а ци ја се ве о ма раз ли ку је из бар два 
раз ло га. Пр во, не ма ја сног иде о ло шког од ре ђе ња шта спа да на је-
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дан а шта на дру ги крај иде о ло шког спек тра. Не ка од пи та ња ко ја 
нај бо ље де тер ми ни шу раз ли ке из ме ђу две стра не, као што је пи та-
ње абор ту са, код нас су углав ном мар ги нал на.  Уоп ште не из гле да 
од го ва ра ју ће иде о ло ги ју сма тра ти као је дан ли не а ран кон ти ну ум, 
већ пре на њу мо же мо гле да ти као на од ре ђе ни ви ше ди мен зи о нал-
ни кон цепт. У том слу ча ју по ста вља се пи та ње има ли сми сла да ље 
го во ри ти о иде о ло ги ји, ко ја је у ли те ра ту ри, по себ но ка да је тре ба 
опе ра ци о на ли зо ва ти, по сма тра као јед на ди мен зи ја. 

Дру ги про блем је сте у то ме да чак и да се мо же мо до го во-
ри ти око то га шта при па да јед ном а шта дру гом иде о ло шком по-
лу, би ло да то на зо ве мо ле ви ца и де сни ца или кон зер ва ти ви зам и 
ли бе ра ли зам, па и мо дер ни зам и тра ди ци о на ли зам, оста је не ја сно 
ко је по ли тич ке пар ти је где спа да ју, од но сно ко је иде је су им до ми-
нант не и за ко је се за ла жу.  Ме ђу срп ским по ли тич ким пар ти ја ма 
очи глед но по сто је не ке ко је се сма тра ју де сни чар ским, а ко је че сто 
ис ти чу со ци јал на да ва ња,  или чи ји је про грам у су прот но сти са 
на зи вом, или на зив не од го ва ра про кла мо ва ној по ли ти ци пар ти је 
и при пад но сти ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма пар ти ја исте иде о-
ло ги је.

Са овим про бле мом се сва ка ко су о ча ва ју и дру ге зе мље, по-
пут по ме ну те Бри та ни је. Да нас су њи хо ве две глав не пар ти је мно-
го слич ни је не го са мо пре пар де це ни ја јер су се обе по ме ри ле ка 
тзв. по ли тич ком цен тру. Ла бу ри сти су 1997. се би до да ли пре фикс 
Но ви, и по бе ди ли, по мно гим ауто ри ма упра во за хва љу ју ћи на пу-
шта њу не ких тра ди ци о нал них ле ви чар ских иде ја. А Кон зер ва тив-
на стран ка је на про шлим из бо ри ма до шла на власт до брим де лом 
због то га што је на пу сти ла не ке твр де иде је по ко ји ма је би ла пре-
по зна тљи ва то ком 1980-их у вре ме док је зе мљу во ди ла њи хо ва 
ли дер ка Мар га рет Та чер. 

Да нас је да кле, и у Бри та ни ји, а ка мо ли у Ср би ји, те же до ћи 
до од го во ра ко ју стран ку љу ди пре фе ри ра ју, на осно ву јед но ди мен-
зи о нал ног иде о ло шког кон ти ну у ма.

Но ве о ма ве ли ки је број кон крет них по ли тич ких пи та ња, и 
стран ке сва ка ко има ју раз ли чи та ми шље ња о мно ги ма од њих. Да-
кле, сле де ћа мо гућ ност у ис тра жи ва њу де тер ми нан ти ко је ути чу на 
ста во ве пре ма стран ка ма и ко је од ре ђу ју гла сач ко по на ша ње је сте 
ве ли ки скуп мње ња о ни зу ре ле вант них по ли тич ких пи та ња. Про-
блем ко ји се ов де ја вља је сте да по сто ји огро ман број жи вот них 
сфе ра ре ле ван тих за пол ти ку, а уну тар сва ке од њих још ве ћи број 
по те ни јал них пи та ња, те би ова кав на чин ис пи ти ва ња у знат ној ме-
ри био не е ко но ми чан, а нај че шће и не мо гућ.

Као ком про мис из ме ђу два го ре по ме ну та при сту па ја вља-
ју се ре ла тив но уоп ште ни ци ље ви, од но сно њи хо ва пре фе рен ци ја. 
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Ци ље ви су хи је рар хиј ски ис под иде о ло ги је, има их ви ше и мо гу 
би ти бо ље и пре ци зни је де тер ми нан те по ли тич ког по на ша ња. Са 
дру ге стра не, ци ље ви су оп шти ји кон цеп ти од кон крент них пи та-
ња, тј. има их ма ње те су сто га еко но мич ни ји. Је дан циљ, ре ци мо 
онај ко ји ис ти че очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та укљу чу је од нос 
пре ма ни зу кон крет них пи та ња, а са дру ге стра не је са мо је дан од 
еле ме на та кон зер ва тив не иде о ло ги је. Ре ла тив но оп шти ци ље ви се 
мо гу тре ти ра ти као вред но сти и вред но сне ори јен та ци је. 

Као по ку шај од го во ра на ди ле ме ко је су се ја ви ле, по себ но 
у по след њих не ко ли ко де це ни ја, и у оба сти по ли тич ког по на ша-
ња по ја вљу је се и при ме њу је те о ри ја “оче ки ва ње-вред ност” ко ја 
упра во ис ти че зна чај ка ко вред но сти, од но сно ци ље ва, та ко и оче-
ки ва ња да она мо гу би ти оства ре на (Fe at her, 1982, 1992). Ова те о-
ри ја, у свом основ ном ви ду пред ста вља ког ни тив но-мо ти ва ци о ну 
те о ри ју ко ја у ве зу до во ди уве ре ње да ће се же ље ни циљ по сти ћи 
(оче ки ва ње) и вред ност или ва лен цу тог тог ци ља. За че ци те о ри-
је оче ки ва ња мо гу се про на ћи и код Ле ви на ко ји у сво јој те о ри ји 
по ља по ми ње по јам су бјек тив на ве ро ват но ћа да би опи сао ве ро-
ват но ћу ко је се осо ба др жи упр кос не из ве сно сти да ће по на ша ње 
за ре зул тат има ти оства ре ње од ре ђе ног ци ља (Le win, 1936). По те-
о ри ји “оче ки ва ње-вред ност” те жи мо оним ци ље ви ма ко ји су за нас 
вред ни и уз то сма тра мо да има шан се да их оства ри мо, од но сно да 
де ле ги ра мо дру го ме (у овом слу ча ју не кој по ли тич кој стран ки или 
са мо стал ном кан ди да ту) да ра ди на њи хо вом оства ре њу.

Но, мо де лу ра ци о нал ног из бо ра че сто се ста вља за мер ка да 
се љу ди у свом по ли тич ком по на ша њу не ру ко во де пр вен стве но 
ра ци о нал ном ин те ре си ма  те да по став ка о то ме да ће мо гла са ти 
за стран ку ко ја има нај ве ћи број ци ље ва иден тич них на ши ма че-
сто не ва жи. По сто је ис тра жи ва ња ко ја ука зу ју на ути цај емо ци јал-
не ве за но сти за стран ку, по ти сну тих стра хо ва, тем пе ра мен тал них 
ка рак те ри сти ка гла са ча, осо бе но сти кан ди да та и слич но (Mar cus, 
2003, Or tony et al., 1990, Ne u man et al., 1997)). Ме ђу тим, те о ри-
ја “оче ки ва ње-вред ност” је ког ни тив ни мо дел ко ји не под ра зу ме ва 
ну жно пот пу ну ра ци о нал ност су бјек та и ис кљу чи ва ње емо ци о нал-
них еле ме на та. На при мер, не ко мо же фор ми ра ти по зи ти ван став 
пре ма од ре ђе ној по ли тич кој стран ци за то што оце њу је да она мо же 
оства ри ти не ки за ње га ва жан циљ, а да по том, по што је учвр стио 
по зи ти ван емо ци о нал ни од нос пре ма тој стран ци, по чне да ге не-
ра ли зу је свој од нос оче ку ју ћи да ће стран ка оства ри ти и раз не дру-
ге ци ље ве. Не ка ис тра жи ва ња код нас по ка зу ју да ис пи та ни ци са 
по зи тив ним ста вом пре ма да тој стран ци оце њу ју да она мо же по-
мо ћи и у оства ри ва њу крај ње лич них ци ље ва, па чак и оних до ко-
јих ис пи та ни ку ни је осо би то ста ло (Пе тро вић и Ку зма но вић, 2007, 
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2010; Ку зма но вић и Пе тро вић, 2010). У сва ком слу ча ју, ис тра жи ва-
ња тре ба да по ка жу да ли су за став пре ма не кој стран ци и гла са ње 
за њу ва жни ји са ми ци ље ви или оче ки ва ња да ће она до ла ском на 
власт ре а ли зо ва ти те ци ље ве, или пак ин тер ак ци ја (про из вод) ци-
ље ва и оче ки ва ња.

ПРЕД МЕТ И ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ овог ра да је да утвр ди ко ли ко ци ље ви и оче ки ва ња мо гу 
би ти пре дик то ри ста ва и на ме ре да се гла са за две во де ће по ли-
тич ке стран ке у Ср би ји у овом тре нут ку: Де мо крат ску стран ку и 
Срп ску на пред ну стран ку. Иако су тре нут но глав ни так ма ци на по-
ли тич кој сце ни Ср би је и ове две стран ке у по след ње вре ме не ма ју 
ди ја ме трал но су прот не ста во ве, чак, у мно гим ре ле вант ним по ли-
тич ким пи та њи ма ста во ви и про кла мо ва ни ци ље ви им се у зна чај-
ној ме ри по кла па ју. Но у овом ис тра жи ва њу не ће мо ис пи ти ва ти 
сла га ње њи хо вих про гра ма, ни ти по ли тич ко де ло ва ње ру ко вод ста-
ва, не го ка ко их ви де дру ги – сим па ти зе ри и по тен ци јал ни би ра чи. 
Због раз ли чи те исто ри је ових пар ти ја и њи хо вих ли де ра, мо гу ће је 
да њи хо ви сим па ти зе ри и би ра чи у ве ћој ме ри раз ли ку ју не го што 
се тре нут но раз ли ку ју вођ ства ових стра на ка.

Основ ни за да так је био да се утвр ди ко ји од ни за лич них и 
дру штве них ци ље ва, од но сно њи хо ва ком би на ци ја, нај бо ље дис-
кри ми ни ше ста во ве пре ма ове две стран ке, од но сно на ме ру за гла-
са ње за јед ну од њих. Дру ги део ана ли зе ће се од но си ти на то ка ко 
уме сто са мих ци ље ва, оче ки ва ња да стран ке оства ре сва ки од ових 
ци ље ва де тер ми ни ше исте еле мен те по ли тич ке пар ти ци па ци је.

МЕ ТОД

У ана ли зу је укљу че но 18 лич них ци ље ва, да кле ци ље ва за 
ко је ис пи та ни ци сма тра ју да су ва жни за њих лич но;  и 18 дру-
штве них ци ље ва, од но сно оних ко је по је дин ци сма тра ју да су ва-
жни за чи та во дру штво.  Лич ни ци ље ви су би ли: углед, при ја те љи, 
дру штве на моћ, са мо ак ту а ли за ци ја, ал тру и зам, по стиг ну ће, уз бу-
дљив жи вот, под ре ђе ност, си гур ност, са ве сност, љу бав, ма те ри јал-
ни стан дард, зна ње, ужи ва ње (хе до ни зам), дру штве но ан га жо ва ње, 
са мо стал ност, по пу лар ност и здрав жи вот; а дру штве ни: ја ка при-
вре да, до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, бор ба про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је, ја ча ње од брам бе них сна га, ху ма ни ји од но си, еко ло шки 
ци ље ви, за по сле ност, со ци јал на јед на кост, прав на др жа ва, чу ва ње 
тра ди ци је, ула зак у Европ ску уни ју, при ва ти за ци ја, др жав ни и те-
ри то ри јал ни ин те гри тет, де мо кра ти ја, жи вот ни стан дард, раз вој 
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на у ке и кул ту ре, со ци јал на пра ва и јед но пар тиј ски си стем (де таљ-
ни је Ку зма но вић и Пе тро вић, 2007). 

Сва ки циљ је опе ра ци о на ли зо ван (ис ка зан) пре ко јед не ре-
че ни це, а ис пи та ни ци су има ли за да так да на пе то сте пе ној ска ли 
про це не ва жност сва ког од ци ље ва, као и оче ки ва ња у ком сте пе ну 
би по тен ци јал на власт јед не или дру ге пар ти је до при не ла оства ре-
њу сва ког ци ља, од но сно оне мо гу ћи ла ње го во оства ре ње. 

Ва жност ци ље ва (18 лич них + 18 дру штве них) и оче ки ва ња 
њи хо вог ис пу ње ња (18+18 пу та две стран ке) би ле су не за ви сне ва-
ри ја бле. За ви сне ва ри ја бле су би ле а) став ис пи та ни ка пре ма сва кој 
од стра на ка; б) спрем ност да се гла са за јед ну или дру гу пар ти ју, 
као и ц) при нуд ни из бор из ме ђу ове две стран ке.

Узо рак је чи нио  481 сту дент, од то га 60% жен ког по ла, са 
шест фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду: Прав ни (75), Фа кул тет 
ор га ни за ци о них на у ка (51), Фа кул тет за за спе ци јал ну еду ка ци ју 
и ре ха би ли та ци ју (46), Ру дар ско-ге о ло шки (58), Елек тро тех нич ки 
(51), Фи ло зоф ски. Са Фи ло зоф ског фа кул те та су ис пи та ни сту ден-
ти пси хо ло ги је (41), ет но ло ги је (23), ан дра го ги је (50), со ци о ло ги је 
(36) и исто ри је (50).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Дру штве ни ци ље ви  

као пре дик то ри ста ва и на ме ре
Нај пре ће мо се по за ба ви ти пи та њем по ве за но сти сте пе на 

при хва та ња дру штве них ци ље ва и гло бал не ева лу а ци је (ста ва) јед-
не и дру ге стран ке.

Табела 1.  
Повезаност друштвених циљева и ставова према странкама

Циљеви: ДС СНС
Добри међунационални односи .106* -.239**

Јачање одбрамбене снаге земље -.175** .163**

Запосленост -.129** .011
Социјална једнакост у друштву -.217** -.083
Традиција и обичаји -.263** .140**

улазак у Европску унију .373** -.158**

Приватизација државне својине .223** -.035
Територијални и 
државни интегритет -.179** .164**

Развој науке и образовања -.111* -.190**

Социјална права -.189** .001
* статистичка значајност на нивоу 0.05 
** ста ти стич ка зна чај ност на ни воу 0.01
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У та бе ли 1 при ка зу је мо са мо зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу по-
ве за но сти ва жно сти дру штве них ци ље ва за ис пи та ни ке и њи хо вих 
ста во ва пре ма ДС и СНС. Код на ших ис пи та ни ка је још при мет на 
по де ла ко ја је би ла по себ но ис так ну та у прет ход ном пе ри о ду, те 
се уз ДС ве зу ју бо љи ме ђу на ци о нал ни од но си и ула зак у ЕУ, а за 
СНС (као ра ни је за СРС) ја ча ње од брам бе них сна га, очу ва ње те ри-
то ри јал ног иден ти те та и тра ди ци је. Дру га гру па ко ре ла ци ја ти че 
се со ци јал них пи та ња по пут за по сле но сти, со ци јал не јед на ко сти 
и со ци јал них пра ва, ко ји су не га тив но по ве за ни са ста вом са ДС. 
За ни мљи во је да што је ис пи та ни ци ма ва жни ји ра вој на у ке и обра-
зо ва ња, има ју не га тив ни ји став пре ма обе стран ке. 

У ре гре си о ној ана ли зи (та бе ла 2) ви ди мо пре ци зни је ко ји 
ци ље ви нај бо ље пред ви ђа ју став пре ма ДС.

Та бе ла 2.  
Ре гре си о на ана ли за (ко рак по ко рак): дру штве-

ни ци ље ви као пре дик то ри ста ва пре ма ДС
Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1 Улазак у ЕУ 0,361 0,130 0,128

2 
Улазак у ЕУ 

0,412 0,170 0,166Социјална јед-
на кост (-) 

3 

Улазак у ЕУ 

0,427 0,182 0,176Социјална јед-
на кост  (-)
Социјална права  (-)

4 

Улазак у ЕУ 

0,436 0,190 0,183

Социјална јед-
на кост  (-)
Социјална права  (-)
Чување 
традиције  (-)

Из та бе ле се ви ди да са мо ва жност ула ска у ЕУ об ка шња ва 
13% ва ри јан се тог ста ва. Про це нат ва ри јан се се по ве ћа ва ка ко уба-
цу је мо сле де ће ци ље ве, с тим што су на ред на три ци ља не га тив но 
по ве за на (-) са ста вом пре ма ДС. По себ но је за ни мљи во да је став 
пре ма ДС, чла ни ци Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, не га тив но 
по ве зан са при да ва њем зна ча ја со ци јал ној јед на ко сти у дру штву и 
пра ви ма на бес плат но шко ло ва ње, ле че ње и слич но. Из гле да да ту 
ве зу мно го ви ше од ре ђу је да ли је не ко тран зи ци о ни “до бит ник” 
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или “гу бит ник” те сво је ста ње атри бу и ра стран ци на вла сти, не го 
што то чи ни про кла мо ва на иде о ло ги ја.  Ина че, сви дру штве ни ци-
ље ви об ја шња ва ју 21% ва ри јан се ста ва пре ма ДС. 

Та бе ла 3. Ре гре си о на ана ли за (ко рак по ко рак): дру штве-
ни ци ље ви као пре дик то ри ста ва пре ма СНС

Модел Циљеви: R R² кори го-
ва ни R²

1 Добри међунационални односи (-) 0,236 0,056 0,054

2 
Добри међунационални односи (-)

0,298 0,089 0,085
Јачање одбрамбених снага 

3 

Добри међунационални односи (-)

0,338 0,114 0,108Јачање одбрамбених снага 

Развој науке и културе (-)

4 

Добри међунационални односи (-)

0,352 0,124 0,116
Јачање одбрамбених снага 

Развој науке и културе (-)

Државни и територијални интегритет

Че ти ри глав на пре дик то ра об ја шња ва ју око 12% ва ри јан се 
ста ва пре ма СНС, а сви дру штве ни ци ље ви 16%. Тре ба при ме ти ти 
да су два од че ти ри пре дик то ра не га тив но по ве за на са ста вом. То 
зна чи да осо бе ко је при да ју ве ћи зна чај до брим ме ђу на ци о нал ним 
од но си ма, као и раз во ју на у ке и кул ту ре че шће не га тив но ева лу и-
ра ју СНС.  

Ме ђу тим, ка да се по гле да ка ко ови исти ци ље ви об ја шња ва ју 
на ме ру за гла са ње за ове стран ке, ре зул та ти би ва ју до не кле раз ли-
чи ти. У це ли ни, пре дик тив на вред ност ци ље ва је ни жа, а уме сто 
по је ди них ци ље ва ва жних за пре дик ци ју ста ва по ја вљу ју се са да 
не ки дру ги. Овај ре зул тат мо же би ти и прак тич но зна ча јан за пар-
ти је, ко је тре ба да има ју у ви ду да ци ље ви ко ји нај ви ше ути чу на 
то шта љу ди ми сле о јед ној пар ти ји (став), не мо ра ју ну жно да бу ду 
исти као ци ље ви ко ји нај ви ше ути чу на то да ли ће не ко има ти на-
ме ру да гла са за ту стран ку или не.
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Та бе ла 4. Ре гре си о на ана ли за: дру штве ни ци ље-
ви као пре дик то ри на ме ре да се гла са за ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1 Улазак у ЕУ 0,242 0,059 0,057

2 
Улазак у ЕУ 

0,285 0,081 0,077
Хуманији односи 

3 

Улазак у ЕУ 

0,299 0,090 0,083Хуманији односи

Борба против криминала 
и корупције

На гла са ње, па и на на ме ру да се гла са, сва ка ко ути че мно го 
ви ше фак то ра не го на ста во ве. Мо же мо, на при мер, пре ма ви ше 
стра на ка има ти по зи ти ван став али не мо же мо гла са ти за све њих 
(осим ако ни су у ко а ли ци ји), мо же мо за не ку стран ку гла са ти и ако 
пре ма њој има мо и бла го не га тив ни став, са мо да не би по бе ди ла 
не ка дру га пре ма ко јој нам је став из ра зи то не га ти ван, итд. Сто га 
смо, ка ко је и оче ки ва но до би ли мно го ма њи про це нат об ја шње-
не ва ри јан се на ме ре за гла са ње, у слу ча ју ДС све га 11%. Нај бо љи 
пре дик тор гла са ња за ДС је по но во ва жност ко ју при да је мо ула ску 
у ЕУ, а по том по зи тив ни ци ље ви: ху ма ни ји од но си и бор ба про тив 
кри ми на ла и ко руп ци је. 

Исти ци ље ви об ја шња ва ју све га 9% на ме ре да се гла са за 
СНС и то пре све га ва жност ја ча ња од брам бе них сна га, а по том 
и не га ти ван од нос пре ма ула ску у ЕУ. Ов де тре ба би ти опре зан у 
за кључ ци ма и има ти на уму две ства ри. Пр во да је узо рак био спе-
ци фи чан - чи ни ли су га сту ден ти, исти на са раз ли чи тих фа кул те та, 
али ипак са мо они. Пи та ње је да ли би смо исте ре зул та те до би ли 
на не ком ре пре зен та тив ни јем узор ку гра ђа на Ср би је. Дру га ствар 
је сте да је ис тра жи ва ње оба вље но 2010. го ди не, а да је од та да СНС 
као стран ка мно го про мо ви са ла свој но ви про е вроп ски при ступ, па 
се и ту мо гу оче ки ва ти про ме не. 

Ко нач но, од ис пи та ни ка смо тра жи ли и да по ку ша ју да се 
опре де ле из ме ђу ове две пар ти је (ко ју ви ше во ле, или бар ма ње 
мр зе). Ка да се ти од го во ри узму као кри те ри јум, дру штве не вред-
но сти об ја шња ва ју 27% ва ри јан се тог ода би ра. 
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Та бе ла 5. Ре гре си о на ана ли за: дру штве ни ци ље ви као пре-
дик то ри пре фе рен ци је ДС у од но су на СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Улазак у ЕУ 0,376 0,141 0,139

2 
Улазак у ЕУ 

0,463 0,214 0,210Јачање одбрамбених 
снага (-)

3 

Улазак у ЕУ 

0,484 0,234 0,229Јачање одбрамбених 
снага  (-)
Чување традиције  (-)

4 

Улазак у ЕУ 

0,493 0,243 0,236
Јачање одбрамбених 
снага  (-)
Чување традиције  (-)

Развој науке и културе 

5 

Улазак у ЕУ 

0,503 0,253 0,244

Јачање одбрамбених 
снага  (-)
Чување традиције  (-)

Развој науке и културе 

Социјална права  (-)

Не ки од ових ци ље ва вр ше пре дик ци ју пре фе рен ци је ДС: 
ула зак у ЕУ и Раз вој на у ке и кул ту ре, док оста ла три ци ља вр ше 
пре дик ци ју пре фе ре ци је СНС. Очи глед но је, да је у тре нут ку ис-
пи ти ва ња, ме ђу на шим ис пи та ни ци ма, сте пен зна ча ја ко ји при да ју 
ула ску у ЕУ био нај бо љи пре дик тор из бо ра у ди ле ми из ме ђу ове 
две стран ке. Ва жност са мо овог ци ља об ја шња ва зна чај них 14% 
ва ри јан се из бо ра у овој ди ле ми. Уко ли ко се у раз ма тра ње узме и 
ва жност ко ја се при да је раз во ју ору жа них сна га, та ва ри јан са се 
пе ње на 21%. 

ОСТВАРИВОСТ ДРУШТВЕНИХ ЦИЉЕВА КАО 
ПРЕДИКТОРИ СТАВА И НАМЕРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Ка да се по сма тра узо рак у це ли ни, мо же се кон ста то ва ти да 
ис пи та ни ци  про сеч но у ве ћој ме ри оче ку ју да СНС пре не го ДС 
мо же да оства ри на ци о нал не: те ри то ри јал ни ин те гри тет (про сеч на 
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оче ки ва ња 3.48 пре ма 3.03), очу ва ње тра ди ци је (3.78 : 2.99), али и 
со ци јал не ци ље ве: со ци јал на пра ва (3.21 : 2.56), за по сле ност (3.14 
:2.66) и со ци јал ну јед на кост (3.01 : 2.62). Са дру ге стра не, ви ше се 
ве ру је да ДС мо же оства ри ти: ула зак у ЕУ (3.96 : 2.62), до вр ше-
так при ва ти за ци је (3.77 : 2.74), де мо кра ти ју ми шље ња (3.18 : 2.78), 
ја ку при вре ду (3.30 : 3.07), ме ђу на ци о нал не (3.84 :2.93) и ху ма не 
од но се (3.23 : 2.94). И ов де се по ка зу је да се ДС, чла ни ца Со ци-
ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, сла би је ко ти ра на ци ље ви ма ко ји би 
тре ба ло да бу ду срж те ор га ни за ци је.

Табела 6. Регресиона анализа: очекивање остварења 
друштвених циљева као предиктори става према ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Јака привреда 0,537 0,288 0,286

2 
Јака привреда 

0,588 0,346 0,343Борба против криминала 
и корупције 

3 

Јака привреда 

0,610 0,372 0,368Борба против криминала 
и корупције 
Животни стандард 

4 

Јака привреда 

0,619 0,384 0,378
Борба против криминала 
и корупције 
Животни стандард 
Добри међунационални односи 

5 

Јака привреда 

0,627 0,393 0,386

Борба против криминала 
и корупције 
Животни стандард 
Добри међунационални односи 
Чување традиције 

Ка да се и ов де при ме ни ре гре си о на ана ли за, мо же се ви де ти 
да оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва очи глед но вр ше бо-
љу пре дик ци ју ста во ва пре ма стран ка ма, не го са ми ци ље ви. Та ко 
је об ја шњен 41%  ва ри јан се ста ва пре ма ДС. Овај став нај бо ље об-
ја шња ва оче ки ва ње да ДС мо же ути ца ти на раз вој ја ке при вре де, 
чак 29%, а по том и да мо же ути ца ти на бор бу про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је, жи вот ни стан дард и до бре ме ђу на ци о нал не од но се, па 
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чак и чу ва ње тра ди ци је.  Сте пен об ја шње не ва ри јан се се по ве ћа ва 
са до да ва њем но вих ци ље ва као пре дик то ра ста ва. 

Табела 7. Регресиона анализа: очекивање остварења 
друштвених циљева као предиктори става према СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Јака привреда 0,576 0,332 0,331

2 
Јака привреда 

0,626 0,392 0,389
Добри међунационални односи 

3 
Јака привреда 

0,643 0,414 0,410Добри међунационални односи 
Правна држава 

4 

Јака привреда 

0,649 0,422 0,417
Добри међунационални односи 
Правна држава 
Демократија 

Оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва об ја шња ва ју 43% 
ва ри јан се ста ва пре ма СНС. Па жњу при вла чи чи ње ни ца да је на 
пр вом ме сту по но во “ја ка при вре да”. То зна чи да они ко ји ве ру ју 
да СНС мо же до при не ти раз во ју ја ке при вре де, баш као што је то 
слу чај и код ДС, ујед но има ју и по зи ти ван став пре ма тој стран ци, 
од но сно, да они ко ји ми сле да стран ка за то ни је спо соб на има ју 
не га тив ни ји став пре ма њој. На дру гом ме сту су до бри ме ђу на ци о-
нал ни од но си, што не зна чи да је тај циљ нај ва жни ји за сим па ти зе-
ре СНС, већ по зи тив на ве за под ра зу ме ва и да има до ста оних ко ји 
оце њу ју да ова стран ка не мо же (или не мо же до вољ но) до при не ти 
оства ре њу овог ци ља, и ујед но има ју не га ти ван став пре ма СНС. 
Тре ба на по ме ну ти да ако оче ки ва ња од оства ре ња ова два ци ља об-
ја шња ва ју 39% ва ри јан се, то не зна чи да оста лих 16 ци ље ва без ова 
два об ја шња ва ју са мо 4% пре о ста ле ва ри јан се, не го да до дат но мо-
гу об ја сни ти са мо 4% ва ри јан се. По што су оче ки ва ња да ће од ре ђе-
на стран ка оства ри ти или не ће оства ри ти низ ци ље ва у ре ла тив но 
ви со кој ко ре ла ци ји (око 0.50), то зна чи да и дру ги ци ље ви (уко ли ко 
би ови би ли из о ста вље ни) об ја шња ва ју сли чан, тек не што ма њи 
про це нат ва ри јан се.

И оче ки ва ња као пре дик то ри сла би је об ја шња ва ју на ме ру за 
гла са ње не го ста во ве, те та ко об ја шња ва ју  16% ва ри јан се на ме ре 
да се гла са за ДС. Ме ђу тим, ва жност ја ке при вре де по но во нај-
бо ље од по је ди нач них ци ље ва об ја шња ва и овај кри те ри јум, ма да 
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све га 7% те ва ри јан се. У на ред ним ко ра ци ма мул ту пле ре гре си је, 
нај ве жи до при нос по ве ћа њу ва ри јан се да ју ци ље ви ве за ни за де-
мо кра ти ју ми шље ња, ула зак у ЕУ и пра ва на бес плат но здрав ство 
и обра зо ва ње.

Та бе ла 8. Ре гре си о на ана ли за: оче ки ва ња оства ре ња дру штве-
них ци ље ва као пре дик то ри на ме ре да се гла са за ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1 Јака привреда 0,269 0,072 0,070

2 
Јака привреда 

0,317 0,100 0,096
Демократија 

3 
Јака привреда 

0,345 0,119 0,113Демократија 
Улазак у ЕУ 

4 

Јака привреда 

0,370 0,137 0,130
Демократија 
Улазак у ЕУ 
Социјална права 

Сва оче ки ва ња об ја шња ва ју 24% на ме ре да се гла са за СНС. 
И ов де је нај ва жни ји пре дик тор ја ка при вре да, а по том раз вој на у ке 
и кул ту ре, до бри ме ђу на ци о нал ни од но си и при ва ти за ци ја. Сва че-
ти ри ци ља пре све га од ре ђу ју “не гла са ње”, од но сно нај ва жни је су 
пре пре ке гла са њу за ову стран ку на на шем узор ку.

Та бе ла 9. Ре гре си о на ана ли за: оче ки ва ња оства ре ња дру штве-
них ци ље ва као пре дик то ри на ме ре да се гла са за СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Јака привреда 0,411 0,169 0,167

2 
Јака привреда 

0,451 0,204 0,200
Развој науке и културе 

3 
Јака привреда 

0,468 0,219 0,214Развој науке и културе 
Добри међунационални односи 

4 

Јака привреда 

0,476 0,226 0,219
Развој науке и културе 
Добри међунационални односи
Приватизација 
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ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ КАО ПРЕДИКТОРИ СТАВА 

И НАМЕРЕ ДА СЕ ГЛАСА ЗА ДС И СНС
Лич ни ци ље ви су сва ка ко ин тим ни је ка те го ри је и ма ње за ла-

зе у под руч је дру штве ног и по ли тич ког, те је нор мал но оче ки ва ти 
ни же ко е фи ци јен те ве за не го у прет ход ном де лу. Ме ђу тим, они ни-
су пот пу но раз дво је ни, те ипак по сто ји из ве сна ве за код по је ди-
на ца из ме ђу лич них ци ље ва и по ли тич ких ста во ва и на ме ра. На 
фор ми ра ње основ них усло ва у ко ји ма се на ши лич ни ци ље ви мо гу 
лак ше оства ри ти, ба рем де ли мич но ути че оп шта дру штве на кли ма 
и окол но сти на ко је до ми нан тан ути цај има ју вла да ју ће по ли тич ке 
оп ци је.

Табела 10. Повезаност личних циљева и ставова према странкама
ДС СНС

Поштовање од других .123** .084
Пријатељи .139** .004
исказивање способности .035 -.105*

истицање пред другима .004 .108*

извршавање тудјих одлука -.022 .188**

материјална добра -.053 .134**

стицање различитих знања -.029 -.156**

хедонизам .071 -.113*

Мул ту пла ко ре ла ци ја свих лич них ци ље ва и ста ва пре ма ДС 
је 0.15, а нај бо љи пре дик тор ма ле ва ри јан се ко ју лич ни ци ље ви об-
ја шња ва ју је сте циљ ве зан за сти ца ње при ја те ља.

У слу ча ју СНС мул ти пла ко ре ла ци ја се пе ње и пре ко 0.30 
што об ја шња ва 10% ва ри јан се ста ва пре ма овој стран ки. До би ја-
ју се че ти ри зна чај на пре дик то ра, и то: из вр ша ва ње ту ђих од лу ка, 
сти ца ње ра зних зна ња, ма те ри јал на до бра и хе до ни зам. Да кле раз-
ли ка у ва жно сти ових ци ље ва нај ви ше ути че на раз ли ке у ста во ви-
ма пре ма СНС.

Ка да је реч о ди ле ми ко ју од ове две стран ке ода бра ти, лич ни 
ци ље ви као пре дик то ри гла са ња за ове пар ти је об ја шња ва ју ве о ма 
ма ли про це нат ва ри јан се, ко ји прак тич но ни је зна ча јан.

Ства ри се зна чај но ме ња ју ка да уме сто ва жно сти ци ље ва 
узме мо оче ки ва ња да по ли тич ке стран ке мо гу до при не ти њи хо вом 
оства ре њу. Иако су у пи та њу лич ни ци ље ви, ва ри јан са оба ја шње-
ња ста во ва и на ме ре за гла са ње се пе ње чак до ни воа друп штве них 
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ци ље ва. Та ко оче ки ва ња оства ре ња лич них ци ље ва об ја шња ва ју 
чак 43% ва ри јан се ста ва пре ма ДС. Нај бо љи пре дик тор је оче ки-
ва ње оства ре ња ци ља “ма те ри јал на до бра” ко је сâмо мо же да об ја-
сни 29% ва ри јан се (та бе ла 12). У оста лим “ко ра ци ма” ре гре си о не 
ана ли зе про це нат ва ри јан се по ве ћа ва ју: по што ва ње од дру гих, дру-
штве ни ак ти ви зам, ис ка зи ва ње спо соб но сти и по пу лар ност. Иста 
оче ки ва ња об ја шња ва ју и 19% ва ри јан се на ме ре да се гла са за ову 
пар ти ју. Нај бо љи пре дик тор је по но во оче ки ва ње сти ца ња ма те ри-
јал них до ба ра, по том ис ка зи ва ње спо соб но сти, сти ца ње раз ли чи-
тих зна ња и по пу лар ност.

Табела 11. Повезаност очекивања остварења 
личних циљева и ставова према ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1  материјална добра .538 .289 .287

2 
 материјална добра

.598 .357 .354
поштовање од других

3 
материјална добра

.619 .384 .380поштовање од других
друштвени активизам

4 

материјална добра

.630 .396 .391
поштовање од других
друштвени активизам
исказивање способности

5 

материјална добра

.640 .410 .404
поштовање од других
друштвени активизам
исказивање способности
популарност

Оче ки ва ња оства ре ња лич них ци ље ва об ја шња ва ју 42% ва-
ри јан се ста ва пре ма СНС. Нај бо љи по је ди нач ни пре дик тор ов де је 
ис ка зи ва ње спо соб но сти ко је об ја шња ва 31% ва ри јан се. То зна чи 
да раз ли ке у про це ни ва жно сти да тог ци ља нај ви ше ко ре спон ди-
ра ју са раз ли ка ма у ста ву пре ма СНС. Сле де оче ки ва ња оства ре-
ња ци ље ва: дру штве ни ак ти ви зам, сти ца ње раз ли чи тих зна ња, по-
што ва ње, по пу лар ност и ма те ри јал на до бра. Оче ки ва ња оства ре ња 
лич них ци ље ва об ја шња ва ју и 21% ва ри јан се на ме ре да се гла са 
за СНС, а зна чај ни пре дик то ри су ма те ри јал на до бра и дру штве ни 
ак ти ви зам.
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Табела 12. Повезаност очекивања остварења 
личних циљева и ставова према СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²
1 исказивање способности .559 .313 .311

2 
исказивање способности 

.597 .356 .353
друштвени активизам

3 
исказивање способности 

.614 .377 .373друштвени активизам
стицање различитих знања

4 

исказивање способности 

.625 .391 .385
друштвени активизам
стицање различитих знања
поштовање

5 

исказивање способности 

.631 .399 .392
друштвени активизам
стицање различитих знања
поштовање
популарност

Ко нач но, оче ки ва ња оства ри ва ња лич них ци ље ва мо гу об-
ја сни ти и 20% ди ле ме ва ри јан се опре де ље ња за јед ну од ове две 
стран ке, а нај бо љи пре дик то ри су ци ље ви: ма те ри јал на до бит и ис-
ка зи ва ње спо соб но сти. Обе су по зи тив но ве за не за ДС, а не га тив но 
за СНС. 

* 
*  *

Ово ис тра жи ва ње, из ве де но на узор ку од 481 сту ден та са 
шест фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, има ло је за циљ да ис-
пи та ко ли ко при хва та ње (тач ни је сте пен при хва ће но сти) ра зних 
дру штве них и лич них ци ље ва (18 јед них и 18 дру гих),  мо же би ти 
пре дик тор ста ва и на ме ре да се гла са за јед ну или дру гу во де ћу 
и исто вре ме но су пар нич ку стран ку: Де мо крат ску стран ку и Срп-
ску на пред ну стран ку. Ис пи та но је и ко ли ко су до бри пре дик то ри 
истих ис хо да (тзв. кри те ру јум ских ва ри ја бли) оче ки ва ња да ће  јед-
на или дру га стран ка омо гу ци ти (или пак оте жа ти) оства ре ње сва-
ког од тих ци ље ва уко ли ко бу ду у бу дућ но сти на вла сти. Ис пи та-
ни ци су ста вља ни и у си ту а ци ју при сил ног из бо ра (да од ре де ко ја 
им је од те две стран ке бли жа или бар ма ње мр ска) и ис пи ти ва на је 
мо гућ ност пре дик ци је тог из бо ра пре ко истих еле ме на та (ци ље ва 
и оче ки ва ња).
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да  из ве стан број (10 од 
18) дру штве них ци ље ва ко ре ли ра са ста вом (ис ка за ним пре ко гло-
бал не ева лу а ци је) пре ма јед ној или дру гој стран ци. За став пре ма 
ДС нај бо љи пре дик тор је при хва ће ност ци ља ула ска у Европ ску 
уни ју јер су те две ва ри ја бле у ре спек та бил ној по зи тив ној ко ре-
ла ци ји (р=0,37). Овај циљ је, са дру ге стра не, у не га тив ној ве зи, 
до ду ше не баш ви со кој (-0,16), са ста вом пре ма СНС. Да кле, без 
об зи ра што ру ко вод ство СНС на гла ша ва сво ју при вр же ност пу ту 
у ЕУ, по зи тив ни ји став пре ма тој стран ци има ју они ко ји ма је овај 
циљ ма ње ва жан (као што је ра ни је био слу чај са сим па ти зе ри-
ма ра ди ка ла). Циљ „до бри ме ђу на ци о нал ни од но си“ је у још ве ћој 
не га тив ној ко ре ла ци ји са ста вом пре ма СНС (-0,24), а на гла ша ва-
ње зна ча ја тра ди ци је и оби ча ја у не га тив ној ве зи са ста вом пре ма 
ДС (-0,26) и по зи тив ној, ма да ни ској са ста вом пре ма СНС (0,14). 
Ако се на осно ву ко ре ла ци је мо же услов но го во ри ти о про фи ли ма 
сим па ти зе ра јед не и дру ге стран ке, мо же се на осно ву ра ни јих ис-
тра жи ва ња за кљу чи ти да су при ста ли це ДС оста ле слич не, а да су 
сим па ти зе ри СНС ма ло „раз вод ње не“ (ма ње ја сно про фи ли са не) 
не ка да шње при ста ли це СРС (Пе тро вић и Ку зма но вић, 2010).

Ка да се при ме ни ре гре си о на ана ли за по мо де лу „ко рак по 
ко рак“, ко ја тра га за нај бо љом ком би на ци јом пре дик то ра (по ла зе-
ћи од нај бо љег), по ка зу је се да став пре ма ДС нај бо ље пред ви ђа ју 
ци ље ви: ула зак у ЕУ, со ци јал на јед на кост, со ци јал на пра ва (нпр. 
бес плат но обра зо ва ње ) и чу ва ње тра ди ци је. Са мо за ла га ње за ула-
зак у ЕУ об ја шња ва 13% тзв. за јед нич ке ва ри јан се ре зул та та. Али, 
вр ло је ва зно да су оста ла три пре дик то ра у не га тив ној ко ре ла ци ји 
са ста вом. Ако се то мо гло оче ки ва ти за очу ва ње тра ди ци је, сва ка-
ко се ни је оче ки ва ло за со ци јал ну јед на кост и со ци јал на пра ва јер 
ру ко вод ство ДС по вре ме но на гла ша ва сво ју со ци јал де мо крат ску 
ори јен та ци ју (ДС је и чла ни ца Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле) у 
ко јој би ови ци ље ви мо ра ли да бу ду део иден ти те та стран ке. Или 
и ов де по сто ји не ка кав не спо ра зум из ме ђу стран ке и сим па ти зе ра, 
или су они ко ји ма су ја ко ва зни ови ци ље ви „ди гли ру ке од ДС“ и 
по тра жи ли ре ше ње у ве зи ва њу за не ке дру ге стран ке (бар ка да су у 
пи та њу на ши ис пи та ни ци – сту ден ти БУ).

На осно ву ре гре си о не ана ли зе је уста но вље но да се нај бо ља 
пре дик ци ја ста ва пре ма СНС  до би ја ка да се узму об зир сле де ћи 
дру штве ни ци ље ви ис пи та ни ка: до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, ја-
ча ње од брам бе них сна га др жа ве, раз вој на у ке и кул ту ре и др жав ни 
и те ри то ри јал ни ин те гри тет. Пр ви и тре ћи циљ су у не га тив ној, 
а дру ги и ће твр ти у по зи тив ној ко ре ла ци ји са ста вом пре ма овој 
стран ци. Ме ђу тим, мул ти пла ко ре ла ци ја ни је на ро чи то ви со ка (Р= 
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0,35), па је про це нат об ја шње не ва ри јан се ста ва 12%  (а сви дру-
штве ни ци ље ви об ја шња ва ју 16%). 

Ка да је реч о по тен ци јал ном из бор ном по на ша њу, нај бо љу 
пре дик ци ју спрем но сти за гла са ње за ДС да је (опет) при хва та ње 
ула ска у  ЕУ као зна чај ног дру штве ног ци ља, а он да и ху ма ни ји 
дру штве ни од но си и бор ба про тив ко руп ци је, али је мул ти пла ко-
ре ла ци ја  ре ла тив но ни ска (0.30), ма да ста ти стич ки зна чај на. У још 
ма њој ме ри дру штве ни ци ље ви за ко је се опре де љу ју ис пи та ни ци 
пред ви ђа ју од лу ку о гла са њу за СНС – нај ви ше ула зак у Европ-
ску уни ју (не га тив на ко ре ла ци ја) и ја ча ње од брам бе них сна га (по-
зи тив на). Као што смо већ на по ме ну ли, од лу ка о гла са њу за не ку 
стран ку је при лич но сло же на и на њу ути че ви ше фак то ра а не 
са мо став или сим па ти је за ту стран ку.

Нај зад, при хва ће ност не ких дру штве них ци ље ва је у ве зи 
са пре фе рен ци јом ДС од но сно СНС у си ту а ци ји при сил ног из бо-
ра. Опет се по ка зу је да две гру пе нај бо ље раз два ја оце на зна ча ја 
ула ска у ЕУ: услов но на зва ни, сим па ти зе ри ДС се ви ше за ла жу за 
тај циљ не го сим па ти зе ри СНС.По том по зна ча ју до ла зе ци ље ви: 
ја ча ње од брам бе них сна га (у ве ћој ме ри га при хва та ју сим па ти зе-
ри СНС), чу ва ње тра ди ци је (и ње га ви ше при хва та ју сим па ти зе ри 
СНС), раз вој на у ке и кул ту ре (ви ше при хва та ју сим па ти зе ри ДС) 
и со ци јал на пра ва (ви ше се за за то за ла жу сим па ти зе ри СНС!). 
Ових пет ци ље ва да је мул ти плу ко ре ла ци ју од 0,50, тј об ја шња ва 
че твр ти ну ва ри јан се пре фе рен ци је, док сви дру штве ни ци ље ви об-
ја шња ва ју 27%, што и ни је ма ло. 

Ако се има ју у ви ду сви до са да при ка за ни ре зул та ти, мо же 
се кон ста то ва ти да је циљ „ула зак у ЕУ“ нај бо љи пре дик тор – би ло 
да се ра ди о ста во ви ма пре ма јед ној или дру гој стран ци, гла са њу за 
јед ну или дру гу стран ку, или пак да ва њу пред но сти јед ној или дру-
гој стран ци у си ту а ци ји при сил ног из бо ра. Ре дов но се при ста ли це 
ДС у ве ћој ме ри за ње га за ла жу. Са дру ге стра не, ја ча ње од брам-
бе них сна га че шће пре фе ри ра ју при ста ли це и сим па ти зе ри СНС. 
Не ки ци ље ви су, ме ђу тим, зна чај ни пре дик то ри јед не кри те ри јум-
ске ва ри ја бле, а не и дру ге. На при мер, у ре гре си о ној ана ли зи по-
ја вљу ју се ху ма ни осно си и бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је 
као пре дик то ри гла са ња за ДС, али не и ста ва пре ма ДС. Ако би 
увр ђе ни на ла зи ва жи ли и за ши ру по пу ла ци ју, он да и јед на и дру га 
стран ка мо гу има ти од ре ђе них про бле ма са сво јим сим па ти зе ри ма: 
ДС за то сто су њој ма ње на кло ње не осо бе ко је се ви ше за ла жу за 
со ци јал ну јдна кост и со ци јал на пра ва, а СНС за то што ње ни сим-
па ти зе ри и да ље не при хва та ју или се мла ко за ла жи за ула зак у ЕУ, 
иако је ру ко вод ство стран ке про кла мо ва ло и тај циљ.
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Лич ни ци ље ви у ма њој ме ри ко ре ли ра ју са ста во ви ма пре-
ма стран ка ма и сто га су сла би ји пре дик то ри кри те ри јум ских ва-
ри ја бли. Ипак, уста но вље но је да са ста вом пре ма ДС по зи тив но, 
ста ти стич ки зна чај но, ко ре ли ра при да ва ње зна ча ја при ја тељ ства 
(0,14) и по што ва ња од стра не дру гих (0,12), а са ста вом пре ма СНС  
спрем ност на из вр ша ва ње ту ђих од лу ка (0,19), те жња за сти ца њем 
ма те ри јал них до ба ра (0,13) и ис ти ца ње пред дру ги ма (0,11). Но, 
у слу ча ју СНС се по ја вљу ју и не га тив не ве зе из ме ђу ста ва пре-
ма овој стран ци и сте пе на при хва ће но сти не ких лич них ци ље ва: 
сти ца ње зна ња (-0,16), хе до ни зам (-0.11) и ис ка зи ва ње вла сти тих 
спо соб но сти (-0,11). Мул ти пла ко ре ла ци ја  свих лич них ци ље ва са 
ста вом пе ма СНС је ве ћа (0,30) не го са ста вом пре ма ДС (0,15). Ка-
да је реч о гла са њу за јед ну или дру гу стран ку, лич ни ци ље ви ни су 
зна чај ни пре дик то ри.

Нај зна чај ни ји и нај за ни мљи ви ји ре зул та ти су ве за ни за 
оче ки ва ња (про це не) да ће стран ке до ла ском на власт омо гу ћи ти 
оства ре ње дру штве них и лич них ци ље ва ис пи та ни ка. Ге не рал на 
је тен ден ци ја (уз са мо не ко ли ко ма њих из у зе та ка) да по сто ји по-
зи тив на по ве за ност из ме ђу ових оче ки ва ња (ка ко оних ве за них за 
дру штве не ци ље ве та ко и за лич не) и ста во ва пре ма стран ка ма – и 
ДС и СНС. Те су ко ре ла ци је за ову област при лич но ви со ке – кре-
ћу се око 0,4о, али до сти жу и ви си ну пре ко 0.5о. Нај че шће су ве ће 
ка да је реч о ста ву пре ма СНС (на ла зи мо  ви ше оних из над 0,50) 
не го пре ма ДС. Због штед ње про сто ра ни смо при ка зи ва ли и ана ли-
зи ра ли у члан ку  то оби ље по да та ка. Бу ду ћи да по сто ји ве ли ка ме-
ђу соб на по ве за ност оче ки ва ња ве за них за раз не ци ље ве, мо же се 
ре ћи да го то во би ло ко ја ком би на ци ја да је до бру пре дик ци ју ста ва, 
а ре гре си о на ана ли за би ра са мо нај бо љу и нај е ко но мич ни ју.

Ка да је реч о ста ву пре ма ДС и оче ки ва њи ма да та стран ка 
оства ри дру штве не ци ље ве, нај бо љи пре дик то ри ста ва су оче ки-
ва ња да ДС мо же (од но сно, ка да је у пи та њу не га ти ван став, да не 
мо же до вољ но или да не ће уоп ште ) омо гу ћи ти оства ре ње сле де-
ћих ци ље ва: ја ка при вре да (са мо ово оче ки ва ње об ја шња ва 29% 
ва ри јан се ста ва), бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је, жи вот ни 
стан дард гра ђа на, до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, и (чак) чу ва ње 
тра ди ци је. Мул ти пла ко ре ла ци ја је  ви со ка (0.63), чи ме је об ја шње-
но 39%  ва ри јан се ста ва. И став пре ма СНС се нај бо ље мо же пре-
ви де ти пре ко оче ки ва ња да ова стран ка мо же оства ри ти циљ „ја ка 
при вре да“ (са мо ово оче ки ва ње об ја шња ва 33% ва ри јан се ста ва), а 
за тим (опет) оче ки ва ње оства ре ња до бих ме ђу на ци о нал них од но-
са, па и прав не др жа ве и де мо кра ти је. 

У це ли ни, оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва су бо-
љи пре дик то ри ста во ва не го са ми ци ље ви. Уса но вље но је и да су  
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оче ки ва ња ве за на за оства ри ва ње не ких истих ци ље ва до бри пре-
дик то ри ста во ва и пре ма јед ној и пре ма дру гој стран ци. По јед но-
ста вље но ре че но, сим па ти зе ри и јед не и дру ге стран ке мо гу има ти 
слич на оче ки ва ња од „сво јих“ стра на ка, а не сим па ти зе ри слич ну 
уве ре ност да та стран ка не мо зе (или не мо же до вољ но) да учи ни 
да се од ре ђе ни ци ље ви оства ре.

Оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва у ма њој ме ри 
пред ви ђа ју на ме ру гла са ња за стран ке (због већ по ме ну те сло же-
но сти про це са до но ше ња те од лу ке), али је и ов де еви дент но да је 
нај ва жни је оче ки ва ње да ће ода бра на стран ка омо гу ћи ти раз вој ја-
ке при вре де. Тај пре дик тор је чак и зна чај ни ји за на ме ру да се гла са 
за СНС (сам по ка зу је ко ре ла ци ју од 0,41).

И оче ки ва ња оства ри ва ња лич них ци ље ва су вр ло зна чај ни 
пре дик то ри ста ва пре ма обе ма стран ка ма: ре гре си о не ана ли зе от-
кри ва ју мул ти плу ко ре ла ци ју од 0,64 са ста вом пре ма ДС и 0,63 са 
ста вом пре ма СНС. Ово је уто ли ко нео бич ни је ако се има у ви ду 
да са ми ци ље ви (тј. оце на њи хо вог зна ча ја) ни су мно го до бри пре-
дик то ри ста ва. Нај бо љи пре дик тор ста ва пре ма ДС је оче ки ва ње 
да та стран ка мо же по мо ћи у ре а ли за ци ји ис пи та ни ко ве те жња за 
сти ца њем ма те ри јал них до ба ра за сво ју по ро ди цу (ко е фи ци јент ко-
ре ла ци је је чак 0,56), а нај бо љи пре дик тор ста ва пре ма СНС је сте-
пен уве ре но сти да та стран ка мо же по мо ћи љу ди ма у ис ка зи ва њу 
сво јих спо соб но сти (ко е фи ци јент ко ре ла ци је је та ко ђе 0,56), што 
зву чи ма ло нео бич но. 

Ови ре зул та ти ве за ни за оче ки ва ња од стра на ка да омо гу ће 
ре а ли за ци ју дру штве них и лич них ци ље ва су у ве ли кој са гла сно-
сти са ра ни јим ис тра жи ва њем оба вље ним 2008. на ма њем узор ку 
сту де на та (Пе тро виц и Ку зма но виц, 2010 и Ку зма но вић и Пе тро-
вић 2010). И та да је утвђе на оп шта тен ден ци ја да оче ки ва ња да не-
ка стран ка мо же омо гу ћи ти оства ри ва ње вр ло раз ли чи тих ци ље ва 
(и не ких вр ло лич них и не ких  ко ји ма ис пи та ни ци не при пи су ју 
ве ли ки зна чај) ко ре ли ра ју са ста вом пре ма тој стран ци.Уз де таљ-
ни ју ана ли зу ди стри бу ци је од го во ра и дру гих па ра ме та ра за кљу-
че но је оно што би се и са да мо гло по но ви ти: да ту има при лич но 
еле ме на та ира ци о нал но сти иако се не оспо ра ва зна чај ког ни тив-
них про це са у фор ми ра њу ста во ва пре ма по ли тич ким стран ка ма и 
до но ше њу од лу ке да се гла са за не ку од њих. Мо же се ски ци ра ти 
јед но сло же ни је хи по те тич ко об ја шње ње: да љу ди пре по зна ју (с 
пра вом или не) да не ка стран ка те жи јед ном или не ко ли ким ци-
ље ви ма до ко јих је и њи ма ста ло и про це њу ју да та стран ка мо же 
омо гу ћи ти оства ре ње  тог или тих ци ље ва. На осно ву то га се ус-
по ста вља емо ци о нал на ве за ност (или са мо ве за ност) за стран ку, 
од но сно по зи ти ван став пре ма њој. Јед ном ус по ста вље на ве за ност 
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(став) до во ди до од ре ђе не ге не ра ли за ци је и ира ди ја ци је оче ки ва ња 
и на дру ге ци ље ве  - и зна чај не и ма ње зна чај не и чак не зна чај не. 
Сли чан про цес (са мо са обр ну тим пред зна ци ма) ве ро ват но ва жи и 
за ус по ста вља ње не га тив ног ста ва пре ма по ли тич ким стран ка ма.

На кра ју, осе ћа мо по тре бу да се још јед ном освр не мо на 
на слов. Ре че но је да су у пи та њу су пар нич ке стран ке јер се ру ко-
вод ства стра на ка та ко од ре ђу ју јед ни пре ма дру ги ма. Ме ђу тим, на 
на шем узор ку ми ни смо на шли не га тив ну ни ти би ло ка кву ко ре-
ла ци ју из ме ђу ста во ва пре ма ове две стран ке (ко е фи ци јент ко ре-
ла ци је је 0,04). Да кле са ста но ви шта ис пи та них сту де на та ( а то 
зна чи и сим па ти зе ра јед не и дру ге стран ке у овој по пу ла ци ји) то 
ни су су прот не стран ке (ан ти по ди). Ни су ни слич не већ са мо дру-
га чи је. Нас је то ма ло из не на ди ло, али то је на лаз.Он за слу жу је 
раз ми шља ње и да се про ве ра ва на ши рој по пу ла ци ји. И да се пра те 
евен ту ал не про ме не.

Nebojsa Petrovic, Bora Kuzmanovic

THE GOALS AND EXPECTATIONS AS THE 
PREDICTORS OF PERSONAL ATTITUDE TOWARDS 

THE TWO RIVAL POLITICAL PARTIES

Summary
While political scientists are primarily interested in the outcome, 

psychologists more often put stress on understanding of the process, 
how individuals come to opting for a particular option. Predictors, i.e. 
factors that contribute to the relationship with political parties are im-
portant for both of them. The main objective of this study is to deter-
mine how the goals and expectations may be predictors of attitudes and 
intentions to vote for the two main political parties in Serbia. The main 
task was to determine which of the 18 personal and 18 social goals, or 
combination of them, is the best predictor of attitudes toward the two 
parties, or of intention to vote for one of them. In the second part of the 
analysis, instead of goals, expectations of the parties to achieve each of 
the goals has been predictors of the same elements of political partici-
pation. The sample consisted of 481 students, from six faculties of Bel-
grade University. The results show that the goal “entering the EU” is the 
best predictor – either of the attitudes, voting intentions, or preference 
for the first or the second party in a situation of forced choice. How-
ever, it has also been shown that there are many subtle mechanisms, 
by which certain other goals come to the fore in the evaluation of the 
party, but not necessarily in the decision to vote. Expectations that the 
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parties will successfully accomplish goals, are better predictors than the 
importance of the goals themselves.
Key words: attitudes, expectations, values, goals, Democratic party, Serbian 

progressive party
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Re su me
Our co un try is not uni que with the fact that the re are nu me ro us 

analyzes of pu blic opi nion in the po li ti cal do main, espe ci ally in the pe-
ri ods be fo re elec ti ons. In the two-party system de ve lo ped de moc ra ci es 
the an swer to the qu e sti on abo ut the at ti tu de to wards the ma jor par ti es 
and the plan ned elec tion be ha vi or can be find mostly exa mi ning the ide-
o logy of po ten tial vo ters. For tho se who se ide o logy is clo ser to the con-
ser va ti ve vi ew po int can be pre dict that they will mo re li kely vo te for the 
Re pu bli can Party in the US or Con ser va ti ve Party in UK. On the ot her 
hand tho se who are ide o lo gi cally clo ser to the li be ral vi ews will mo re 
li kely tend to De moc ra tic or La bo ur Party. In our so ci ety the si tu a tion is 
not the sa me from at le ast two re a sons. First, the re is no cle ar ide o lo gi-
cal de fi ni tion of the ends of ide o lo gi cal spec trum. Se cond pro blem li es 
in the fact that even if we can agree on what are the dif fe ren ces bet we en 
two ide o lo gi cal po les it re ma ins un cle ar which po li ti cal par ti es can be 
de ter mi ned as the re pre sen ta ti ves of one of that po les. Fi nally we feel 
the need to on ce again lo ok at the ti tle. It is said that the se we re the op-
po sing par ti es be ca u se the ir le a ders de ter mi ned the irs po si tion on that 
way. Ho we ver in our sam ple we fo und no cor re la tion bet we en at ti tu des 
to ward the se two par ti es. From the stand po int of our exam ple they are 
ne it her op po sing, nor si mi lar par ti es, but they are just dif fe rent. We we-
re sur pri sed with this fin ding and we think that this de ser ves exa mi na ti-
on in the ge ne ral po pu la tion and mo ni to ring of pos si ble chan ges.      

* Овај рад је примљен 4. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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ГЛОБАЛНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ*

Сажетак
У ана ли зи кон фли ка та, ра та и на си ља ре ли ги ја све ви ше по-

чи ње да се ана ли зи ра као је дан од мо гу ћих чи ни ла ца ко ји бит но 
ути че на ове по ја ве. Са те тач ке гле ди шта ва жно је ис пи та ти ка ко 
све ве ли ке ре ли ги је гле да ју на ове фе но ме не. У овом ра ду ће се 
ана ли зи ра ти по глед пра во слав не фор ме хри шћан ства на рат, су ко-
бе, на си ље и то ле ран ци ју. Пра во сла вље је ва жна фор ма хри шћан-
ства јер је до ми нан тан ре ли гиј ски си стем на ве ли ком де лу пла не те. 
Ако се има у ви ду да је са ма Ру си ја, као до ми нант но пра во слав на, 
по вр шин ски нај ве ћа зе мља на све ту под ве ли ким ути ца јем пра-
во сла вља, он да је ја сно ко ли ко овај фе но мен тре ба ана ли зи ра ти. 
Ко ли ко је он ва жан за раз у ме ва ње ути ца ја ре ли ги је на одр жа ње 
ми ра ви ди се из чи ње ни це де пре ми јер Ру си је Вла ди мир Пу тин 
и пред сед ник Ди ми триј Медвдев стал но ис ти чу сво ју ве за ност за 
пра во сла вље. Пра во слав но схва та ње су ко ба, ра та и то ле ран ци је се 
за сни ва на основ ним из во ри ма хри шћан ства, али има и сво је спе-
ци фич но сти ко је су ве за не за са му при ро ду то га уче ња и усло ве у 
ко ји ма пра во сла ве цр кве де лу ју. У овом ра ду ће се ана ли зи ра ти сви 
по ме ну ти фак то ри са на ме ром да се по ка же да је без пра во сла вља 
не мо гу ће одр жа ти свет ски мир и раз ви ја ти то ле ран ци ју ме ђу при-
пад ни ци ма раз ли чи тих ве ра на пла не ти. 
Кључ не ре чи: пра во сла вље, то ле ран ци ја, су ко би, на си ље, по ли ти ко ло-

ги ја ре ли ги је, пер спек ти ва

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179008, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Дру га по ло ви на 20. ве ка и пр ве де це ни је 21. су по ка за ле да су 
про це не фран цу ских про све ти те ља о сла бље њу ути ца ја ре ли ги је 
на по ли ти ку би ле по гре шне1). Та ко се по ка за ло да је ве ли ки фран-
цу ски ми сли лац Алек сис де То квил (1805-1859) био са свим у пра-
ву ка да је ре као да је за блу да да је ре ли ги ја по сле ди ца при вред не 
не раз ви је но сти и ни ског сте пе на обра зо ва ња2). Зна чај ре ли ги је за 
по ли ти ку ви део се пре све га у по ли тич ким про јек ти ма ин спи ри са-
них исла мом3). Али ни оста ле ре ли ги је ни су оста ле име ну на иза зов 
ко ји је пред њих по ста вља ла по ли ти ка. У овом ра ду ће се по ку ша ти 
да по ка же ка ко су на иза зов ко ји по ли ти ка по ста вља пред чо ве чан-
ство ре а го ва ле на ци је код ко јих до ми ни ра пра во слав на ва ри јан та 
хри шћан ства. Ка ко је од нос по ли ти ке и ре ли ги је ви ше сло јан у вом 
крат ком ра ду ће мо па жњу обра ти ти на то ка ко пра во сла вље гле да 
на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју и ка ко ће се то све од ра жа ва ти у 
гло бал ној пер спек ти ви. Рад ће фе но мен тре ти ра ти са тач ке гле ди-
ша по ли ти ко ло ги је ре ли ги је4). По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је као јед но 
од цен трал них по ља сво га ис тра жи ва ња има све оно у окви ру ре-
ли гиј ских уче ња и ре ли гиј ске прак се што има ди рект ну по ли тич ку 
по ру ку и са др жи ну. Са те тач ке гле ди шта ве о ма ва жан се ге мент 
овог по ља ис тра жи ва ња је су по гле ди ре ли ги је на на си ље, рат, су-
ко бе и то ле ран ци ју.5) Ако у у ре ли гиј ским уче њи ма има одо бра ва-
ју ћих ста во ва пре ма овим фе но ме ни ма он да то зна чи да као јед на 
од узро ка ра та мо ра мо про у ча ва ти и и онај ко ји из ви ре из вла да ју ће 
ре ли ги је на јед ном про сто ру. Исто та ко ако у ре ли гиј ским уче њи ма 
не ма ни че га што упу ћу је на су ко бе и на си ље он да то зна чи да је 
ре ли ги ја ва жан са ве зник у очу ва њу ми ра и раз ви ја њу то ле ран ци-
је. Ка ко на све ту има раз ли чи тих ре ли ги ја и ка ко су оне раз ли чи те 
по сво јој сна зи ва жно је про у чи ти ба рем оне нај зна чај ни је у го ре 
не ве де ном сми слу. Јер оне да ју тон свет ској ре ли гиј ској сли ци. У 
овом тек сту ће се об ра ђи ва ти пра во слав ни по глед на по ме ну те фе-
но ме не: су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју. А ко ли ко је то ва жно за очу-
ва ње свет ског ми ра ви ди се из по да та ка да је пра во сла вље јед на од 
нај зна чај них де но ми на ци ја у окви ру хри шћан ства али и у окви ру 
чи та вог све та. Јед на од нај зна чај ни јих вер ских за јед ни ца, пре све га 
збо га то га што је пра во сла вље рас про ста ње но као до ми нант на ре-
ли ги ја на огром ном де лу на ше пла не те. Узми мо са мо нпр ге о граф-
ску рас про стра ње ност. Пра во сла вље је до ми нант но вер ско уче ње 

1) По гле да ти нпр. Paul-Hen ri Thiry, Ba ron d’Hol bach, Chri sti a ni sme dévoilé, Pa ris, 2006.

2) Ale xis de Toc qu e vil le, De la de moc ra tie en Ame ri que, Ga li mard, Pa ris, 1986

3) Ber nard Le wis The po li ti cal lan gu a ge of Islam, Ka rac hi, Ox ford Uni ver sity Press, 2002.

4) Mi ro ljub Jev tic, “Re li gion as Po li ti cal Sci en ce Re se arch Su bject”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
бр. 1/2007,  год. 1.

5) Исто, стр. 63-64.
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од крај њег ис то ка Ази је, где је Бе рин го во мо ре одва ја од Аља ске, 
од но сно од аме рич ког кон ти нен та. Ода тле се као до ми нант на ре-
ли ги ја про те же све до гра ни ца Пољ ске и Ба ња Лу ке а то је ср це 
Евро пе. То је про стор од пре ко 9136 хи ља да ки ло ме та ра ва зду шне 
ли ни је не пре кид не пра во слав не те ри то ри је6).У по гле ду по вр ши не 
са ма Ру си ја са 17.075.200 ки ло ме та ра ква драт них је ве ли ка ско ро 
ко ли ко САД и Ка на да за јед но (19.605 221)7). Под се ти мо се да је пре 
рас па да СССР имао 22.000.000 км ква драт них. А да нас Ру си ја пре-
ко ра зних фор мал них ве за одр жа ва бли ске од но се са не ка да шњим 
ре пу бли ка ма ко је су чи ни ле ту по вр ши ну, он да је ја сно ко ли ка је 
ге о граф ска рас про стра ње ност и са мим ти ва жност овог све та. Ре-
ци мо бив ша со вјет ска ре пу бли ка Ка зах стан има 2.717.000 ки ло ме-
та ра ква драт них а та мо пра во слав ни чи не 34% укуп ног ста нов ни-
штва8). Али не са мо то, де мо граф ска ба за, еко ном ски по тен ци јал и 
по себ но вој на сна га ко ја Ру си ју чи ни дру гом нај моћ ни јом вој ном 
си лом све та ука зу ју на зна чај ове ана ли зе.'' Од де цем бра 2010, ру-
ске стра те шке сна ге има ле су 611 стра те шких лан сир них рам пи, 
ко је су мо гле да но се до 2679 ну кле ар них бо је вих гла ва. Стра те шке 
ра кет не сна ге има ју 375 опе ра тив них ра кет них си сте ма че ти ри ти-
па ко је мо гу да но се 1259 бо је вих гла ва. Стра те шка фло та има 12 
стра те шких ну кле ар них под мор ни ца. Њи хо вих 160 ра ке та мо гу да 
но се 576 ну кле ар них бо је вих гла ва. Стра те шка бом бар дер ска ави-
ја ци ја има 76 бом бар де ра ко ји мо гу да но се 844 кр ста ре ће ра ке те 
ду гог до ме та''9). Већ са ма та им пре сив на ци фра го во ри о тре нут ној 
по тен ци јал ној сна зи ко ја се на ла зи у ру ка ма пра во слав ног све та. 
Гле да ју ћи ге о граф ску рас про стра ње ност ре ли ги ја и упо ре ђу ју ћи је 
са вој ном мо ћи ви ди мо да пра во слав ни свет рас по ла же са дру гим 
вој ним по тен ци ја лом у све ту, и да се на ла зи од мах иза про те ста-
на та. Да кле пре ва зи ла зи вој не по тен ци ја ле, ри мо ка то лич ког све-
та, кон фу чи јан ске, хин ду и ислам ске ре ли ги је. Све то ука зу је да, 
ако се про у ча ва по глед ре ли ги ја на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју у 
гло бал ној пер спек ти ви, да је он да за по ли ти ко ло ге ре ли ги је и све 
оста ле на уч ни ке ко ји се ба ве овим фе но ме ном пра во слав ни свет на 
дру гом ме сту по ва жно сти.

По ред рас по ло жи ве сна ге по сто ји још је дан фак тор ко ји је 
ве о ма ва жан у про у ча ва њу овог фе но ме на. То је од нос оних ко-
ји рас по ла жу вој ним по тен ци ја лом-но си о ци ма вла сти и од го ва ра-
ју ћих вер ских за јед ни ца, од но сно вер ским уве ре њи ма но си ла ца 

6) http://www.flightpe dia.org/dis tan ce-ba nja-lu ka-bo snia-and-her ze go vi na-to-vla di vo stok-rus-
sia.htm (До ступ но 12.1.2012)

7) 2008 The New York ti mes Al ma nac, The Al ma nac of the re cord, edi ted by John Wright

8) Исто

9) http://rus si an for ces.org (До ступ но 12.1.2012)
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вла сти. Ду го је у исто ри ји по сто ја ла пот пу на сим би о за ре ли ги је 
и по ли ти ке. По след њи ру ски цар Ни ко ла II це ло куп ну сво ју по ли-
тич ку ак тив ност а са мим тим и вој ну сна гу ста вљао је у функ ци ју 
пра во слав не цр кве. Мно го по у зда них из во ра по твр ђу је да је цар 
уби јен јер је сво ју функ ци ју у ра ту 1914 го ди не до жи вео као оба ве-
зу пре ма Бо гу и ве ри '' Свој по ло жај вр хов ног глав но ко ман ду ју ћег 
на по чет ку Пр вог свет ског ра та, цар Ни ко лај је по сма трао као ис-
пу ње ње сво је мо рал не и др жав нич ке ду жно сти пред Бо гом и на ро-
дом''10). Аустриј ски ца ре ви су пре ма ми шље њи ма мно гих од лич них 
по зна ва ла ца исто ри је ове др жа ве ве о ма че сто ин те ре се Ва ти ка на 
ста вља ли ис пред ин те ре са са ме др жа ве. И би ли су спрем ни да на 
зах тев па пе ула зе у ра то ве ко ји су у опа сност до во ди ли са му др-
жа ву. Ме ђу тим по сле Пр вог свет ског ра та, ка да се Аустро у гар ска 
рас па ла не ста ло је сна ге на ко ју се Ва ти кан мо гао осла ња ти. За то 
по сто ји по себ на анег до та ко ја го во ри као је Ста љин рас пра вља ју-
ћи о па пи пи тао ... ''а ко ли ко ди ви зи ја има па па'' 11)... ка да је чуо да 
не ма ни јед ну, ре као је да је па па за ње га без о па сан и не за ни мљив. 
И упра во се то и де си ло, ути цај ри мо ка то лич ке цр кве од кра ја Пр-
вог свет ског ра та стал но опа да. Број вер ни ка се сма њу је вла де су 
све ви ше се ку лар не и про ти ве се по ли ти ци Ва ти ка на. Узми мо са-
мо на при мер, не ка да вер ну па пи Шпа ни ју. Да нас у нај ви тал ни јим 
пи та њи ма ри мо ка то лич ке док три не на ко ји ма Ва ти кан ин си сти ра 
Ша па ни ја од го ва ра не га тив но. То је нпр. слу чај исто пол них бра ко-
ва. Ва ти кан је од луч но про тив то га, али је Шпа ни ја из гла са ла за кон 
ко ји то до зво ља ва12). По след њи от по ри Ир ске зах те ви ма Ва ти ка на 
и за тва ра ње ам ба са де у се ди шту ри мо ка то лич ке цр кве у Ри му су 
по се бан до каз за то.13) Се ти мо се да је не ка да Ир ска би ла је дан од 
ба сти о на ри мо ка то ли ци зма. По себ но ва жан до каз о по зи ци ји Ва ти-
ка на је сте САД. То је пр ва вој на си ла све та. У њој су ри мо ка то ли ци 
ре ла тив но нај број ни ја вер ска за јед ни ца она је пре ма по да ци ма од 
2008 има ла око 24% при пад ни ка у укуп ном ста нов ни штву14). Али 
је у исто ри ји САД са мо јед ном ри мо ка то лик Џон Ке не ди ус пео да 

10)  http://car mu ce nik.blog spot.com (До ступ но 12.1.2012)

11) http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Svet/Va ti kan-otva ra-rat ne-ar hi ve.lt.html(До ступ но 12.1.2012)

12) http://www.huf fing ton post.com/2011/11/21/ma ri a no-ra joy-spain-pri me-mi ni ster-sa me-sex-
mar ri a ge_n_1106185.html (До ступ но 12.1.2012)

13) http://www.gu ar dian.co.uk/world/2011/nov/04/ire land-clo su re-va ti can-em bassy-cat ho lic 
(До ступ но 12.1.2012)

14) 2008 The New York ti mes Al ma nac, The Al ma nac of the re cord, edi ted by John Wright, исто, 
стр. 698.
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по ста не пред сед ни ка ове др жа ве. И то је би ла јед на од глав них 
смет њи на ње го вом пу ту ка функ ци ја ше фа ад ми ни стра ци је15). 

Са дру ге стра не по сле ру ше ња СССР и об но ве Ру си је ва ља ло 
је по пу ни ту иде о ло шку пра зни ну на ста лу од ба ци ва њем ко му ни-
зма. Из лаз је на ђен у об но ви тра ди ци је а она без пра во слав ња и 
Ру ске пра во слав не цр кве не по сто ји. Та ко је ство ре на сим би о за са-
вре ме не ру ске др жа ве од но сно по ли тич ке вр ху шке и пра во сла вља. 
Упра во због то га, ути ца ја ру ске пра во слав не цр кве на дру штво је 
на гло по рас тао. Ше фо ви Ру си је, пред сед ник др жа ве и вла де стал-
но ис ти чу сво ју пр вр же ност пра во сла вљу. Ви ди се то на осно ву 
изе шта ја са про сла ве нај ве ћих пра во слав них пра зни ка ка кви су Ус-
крс и Бо жић. Та да се увек у пр вим ре до ви ма, у Цр кви где слу жи 
па три ја рах, ви де пред сед ник Ру си је Ди ми триј Ме две дев и пред-
сед ник вла де Вла ди мир Пу тин.Уло га цр кве је на гло по ра сла. Сви 
ор га ни вла сти на сто је да јој се при бли же и по ка зу ју да су бли ски 
са њом. За то је Цр ква по ста ла јед на од нај зна чај ни јих ин сти ту ци ја 
ру ског дру штва. Као та ква мо же да ути че на це ло ку пан жи вот др-
жа ве, а са мим тим и на по ли ти ку. То зна чи и на по ли ти ку ко ја се 
ба ви вој ном ор га ни за ци јом и упо тре бом ору жа них сна га. По тре ба 
је др жав них вла сти да има ју пот по ру за оба вља ње сво је функ ци је, 
за то им је ле ги ти ми тет и по др шка ко ју им да је цр ква ви ше не го ва-
жна. Са дру ге стра не то зна чи да је власт спрем на да по слу ша ми-
шље ње Цр кве па и да при ла го ди сво ју по ли ти ку са ве ти ма ко ји из 
вр ха Цр кве до ла зе. Има ју ћи све то у ви ду мо же се кон ста то ва ти, да 
је да нас, Ру ска пра во слав на цр ква мо жда ја ча не го што је то Ва ти-
кан, јер Ва ти кан не ма ту по др шку ни у јед ној моћ ној др жа ви. Та ко 
да је пра во сла вље до не кле по вра ти ло ону уло гу ко ју је има ло до 
ко му ни стич ке ре во лу ци је у Ру си ји 1917. и са да је оно мо жда ја чи и 
зна чај ни ји по ли тич ки фак тор у ме ђу на род ним од но си ма не го што 
је то Ва ти кан. Јер се уло га Ва ти ка на све ла са мо на мо рал ну по ру ку, 
док по ру ка Ру ске пра во слав не цр кве мно го лак ше до пи ре до оних 
ко ји до но се од лу ке.

У том сми слу се мо жда ути цај Ру ске цр кве на по ли ти ку мо-
же упо ре ди ти ути ца јем ко ји ре ли ги ја има на по ли ти ку у САД у 
по след њим де це ни ја ма 20 и пр вој де це ни ји 21 ве ка. На ро чи то са 
вре ме ном ка да је у САД вла дао Џорџ Буш мла ђи. Нор мал но ту има 
зна чај них раз ли ка. Пре све га у Ру си ји се ра ди и ути ца ју цр кве као 
ин сти ту ци је, док се у САД ра ди о ути ца ју ре ли ги је. Јер су САД у 
вер ском сми слу хе те ро ге не. Та мо без број вер ских за јед ни ца ути че 
на по ли ти ку. По себ но кад се ра ди о Џор џу Бу шу мла ђем, ве о ма 

15) Mi ro ljub Jev tic, “Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of USA”, Po li tics 
and Re li gion jo ur nal no. 2/2007 до ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no2/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (До ступ но 12.1.2012)
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пре да ном вер ни ку, ко ји о то ме сам го во ри16). Да кле ов де на по ли-
ти ку ути че лич на ве ра пред сед ни ка. И кад се про ме ни пред сед ник, 
ко ји мо же би ти ма њи вер ник ме ња се и ути цај ре ли ги је на по ли-
ти ку. Док је у Ру си ји ова чи ње ни ца ве за на за ин сти ту ци ју - ру ску 
цр кву, са мим тим је ве о ма зна чај на за ана ли зу по ли ти ко ло ги је ре-
ли ги је.

Пре ма то ме то су ва жне ства ри за по ли ти ко ло ги ју ре ли ги-
је а не са ма дог ма. То су по ли тич ке по сле ди це по што ва ња дог ме. 
За то ће мо ана ли зи ра ти ка ко пра во сла вље као фор ма хри шћан ства 
гле да на су ко бе на си ље и то ле ран ци ју да би смо ви де ли ка ко Ру ска 
пра во слав на цр ква мо же да ути че на став др жа ве пре ма овим по ја-
ва ма, али исто та ко и ка ко пра во сла вље мо же да ути че на све оне 
дру ге зе мље у ко ји ма је ве ћин ска ре ли ги ја, а са мим тим ре ли ги ја 
оних ко ји вр ше власт и има ју у сво јим ру ка ма мо но пол на упо тре бу 
вој не си ле.

Ка да се го во ри о пра во слав ном по гле ду на су ко бе на си ље 
и то ле ран ци ју он да се мо ра ре ћи да пра во сла вље као аутен тич на 
фор ма хри шћан ства не ма не ки по се бан по глед на по ме ну те фе но-
ме не осим оног ко ји је део укуп ног и аутен тич ног хри шћан ског 
уче ња. А ту пре све га ми сли мо на Но ви За вет као део Све тог пи-
сма и на све то о тач ку тра ди ци ју. Што се Све тог пи сма ти че оно је 
као основ ни из вор пра во слав ног хри шћан ства ве о ма од ре ђе но по 
пи та њу су ко ба на си ља и то ле ран ци је. Ту је си ту а ци ја са свим ја сна 
Но ви за вет пот пу но за бра њу је при ме ну на си ља у сва ком слу ча ју 
и зах те ва тр пље ње. Онај ко се по зи ва на Хри сто са од но сно на Но-
ви за вет не ма пра во чак ни на ле ги тим ну са мод бра ну ако се Но ви 
за вет схва ти бу квал но. Што је по себ но ва жно он не са мо да не ма 
пра во на са мо од бра ну већ мо ра и тр пе ти на си ље и во ле ти оно га ко 
му на си ље чи ни. Чак се на не ки на чин, из тек ста Но вог за ве та ви-
ди да хри шћа нин, мо дер ним је зи ком и услов но ре че но, мо ра би ти 
и ма зо хи ста и ра до ва ти се на си љу ко је се над њим чи ни. Та ко се 
нај бо ље по и сто ве ћу је са Хри сто сом ко ји је и сам пре тр пео нај ве ће 
му ке на кр сту да би да би ис ку пио гре хе љу ди. 

Ако у том сми слу узме мо текст Но вог за ве та као пот кре пу 
за прет ход но из не те ста во ве ви де ће мо да нам оно чи та вим сво јим 
са др жа јем да је го ре на ве де не по ру ке. Та ко нпр. Св Је ван ђе ље по 
Ма те ју 5,40: ”И ко ји хо ће да се су ди са то бом и ко шу љу тво ју да 
узме по дај му и ха љи ну или 5,41 ”И ко те по те ра је дан сат иди са 
њим два”. Што се ти че дру гог ста ва да се хри шћа нин мо ра ра до ва-
ти на си љу ко је се над њим чи ни и во ле ти оно га ко га му чи Ма теј 
5,44 је и ту из ри чит ''А ја вам ка жем љу би те и не при ја те ље сво је, 

16) http://www.be li ef net.com/News/Po li tics/2004/07/Ge or ge-W-Bush-On-Fa ith.aspx (До ступ но 
12.1.2012)
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бла го си љај те оне ко ји Вас ку ну, чи ни те до бро они ма ко ји на вас 
мр зе и мо ли те се бо гу за оне ко ји вас го не''.

Жи ве ћи у вре ме ну и усло ви ма у ко ји ма је си ла би ла сва ко-
днев но при сут на Но ви за вет ни је мо гао се не до так не и тих пи та-
ња. Та ко се на не ким ме сти ма го во ри и о упо тре би си ле од стра не 
са мог Хри сто са као нпр. Ма теј 10,34 ‘’ Не ми сли те да сам ја до-
шао да до не сем мир на зе мљу;ни сам до шао да до не сем мир не го 
мач’’. Али сле де ћи стих већ по ка зу је да је то упо тре бље но са свим 
сим бо лич ки да би се схва ти ло да Хри стос же ли да љу де из дво ји 
из не хри шћан ских за јед ни ца и све их пре тво ри у хри шћа не да би 
их спа сио10,35 ‘’Ја сам до шао да ра ста вим чо ве ка од оца ње го вог, 
кћер од ма те ре ње не и сна ху од све кр ве ње не’’. А све то та ци љем 
да на ста не оп шти мир у ко ме ће сва ко на си ље не ста ти. Да љим тек-
стом се по ка зу је да се хри шћа ни ма из ри чи то за бра њу је упо тре ба 
ору жа не си ле чак и у ци љу од бра не соп стве ног жи во та. И то Хри-
стос по ка зу је он да ка да се при ли ком ње го вог хап ше ња је дан од 
след бе ни ка ма ша но жа да би га спа сио’’ Та да ре че му Исус:вра ти 
нож свој на мје сто ње го во;јер сви ко ји се ма ше за нож од но жа ће 
из ги ну ти’’ Ма теј26, 31.

То су оп шти ста во ви на ко ји ма по чи ва хри шћан ско и пра во-
слав но схва та ње су ко ба, на си ља то ле ран ци је. На осно ву то га би ло 
би не ло гич но да не ко ко се на пра во сла вље по зи ва, би ло ка да и у 
би ло ко јој при ли ци ко ри сти на си ље. 

Са дру ге стра не ако по гле да мо исто ри ју ви де ће мо да је јед на 
од нај зна чај ни јих др жа ва у исто ри ји људ ског ро да би ла Ви зан ти-
ја или Ис точ но рим ско цар ство. А др жа ва по де фи ни ци ји ко ри сти 
си лу. Она без си ле не мо же да оп ста не. Би ло ра ди за шти те гра ни ца 
би ло ра ди одр жа ња по рет ка. Ви зан ти ја је би ла при мер сим фо ни је 
од но са вла сти и ве ре тј цр кве, ко ја је не го ва ла пра во сла вље. О то-
ме по зна ти ви зан то лог Гри го ри је Остро гор ски ка же ‘’На дах ну те 
истим иде а ли ма и чвр сто по ве за не за јед нич ким ин те ре си ма, пра-
во слав на др жа ва и пра во слав на цр ква де лу ју спо ра зум но и спо ра-
зум но су зби ја ју сва ку опа сност ко ја би угро зи ла бо гом да ни свет-
ски по ре дак, би ло да та опа сност до ла зи од спољ них не при ја те ља 
и уну тра шњих про тив ни ка ца ре вих или од ра зор не де лат но сти ан-
ти цр кве них је ре си’’17).Да кле ма да пра во сла вље осу ђу је ет но фи ле-
ти зам и те жи на ду хов ном је дин ству свих хри шћа на, без об зи ра на 
на ци ју, на ци о нал на при пад ност и на ци о нал на др жа ва се не мо гу 
за не ма ри ти. Оне по сто је на зе мљи и то је чи ње ни ца.18)

17)  Гри го ри је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Про све та, Бе о град, б. г., стр. 51.

18) Љу би во је Сто ја но вић, «Еку ме ни зам и ет но фи ле ти зам - пра во слав ни по глед», По ли ти-
ко ло ги ја ре ли ги је бр. 1/2007, год. 1. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
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Исто та ко и све оста ле по зна те пра во слав не др жа ве су ко-
ри сти ле си лу, уче ство ва ле у кон флик ти ма итд. А у сви ма њи ма је 
по сто ја ла та ква сим фо ни ја ка ква је би ла у Ви зан ти ји. По ста вља се 
сто га пи та ње на осно ву че га су ове зе мље ко ри сти ле на си ље, уче-
ство ва ле у су ко би ма а у исто вре ме не го ва ле уве ре ње да су упр кос 
све му то ме би ле пра во слав не и да су жи ве ле у скла ду са пра во-
слав ним уче њем? На осно ву пре гле да рас по ло жи вих из во ра ви ди 
се да су се пра во слав ни слу жи ли си лом сто га што се ис кри ста ли-
са ло уве ре ње да је оп ста нак уз не го ва ње па ци фи стич ке иде о ло ги је 
не мо гућ и осу ђен на не у спех. Као ре зул тат то га не ста ло би и са мо 
пра во сла вље. Та ко се ис кри ста ли сао став да је уче шће у кон флик-
ти ма и ко ри шће ње ору жа не си ле про тив дру гих не пра во слав них 
или про тив је ре си нео п хо дан услов без ко га не би би ло оп стан ка за 
са му Цр кву и за то је она то ле ри са ла на си ље ко је је би ло до зво ље-
но са мо као ви ша си ла и ко је се сме ло ко ри сти ти са мо ако друк чи је 
ни је би ло мо гу ће очу ва ти пра во слав ну ве ру, по ре дак и бла го ста ње 
пра во слав них хри шћа на.

Го во ре ћи то ме не ка да шњи епи скоп срп ске пра во слав не цр-
кве и са да све ти тељ Ни ко лај Ве ли ми ро вић ве ли’’ Ако хри шћан ство 
не одо бра ва рат, за што га не спре ча ва?’’ Од го вор на то пи та ње је 
сле де ћи’’Хри шћан ство још ни је по ста ло то ли ко ја ко да би се мо гло 
од у пре ти сва ком злу у све ту’’19). И ту је од го вор. Због то га се мо-
же ко ри сти ти си ла. Мо же се ко ри сти ти са мо због то га што је хри-
шћан ство сла бо и не мо же сво јом сна гом да спре чи зло, не го мо ра 
до зво ли ти сла бим хри шћа ни ма да зло спре чи ко ри сте ћи на си ље. 
Ко мен та ри шу ћи по на ша ње цр кве у вре ме Пр вог свет ског ра та епи-
скоп Ни ко лај ка же’’Све ти ру ски си нод је на ре дио све ште ни ци ма у 
по чет ку су ко ба да ства ра ју оду ше вље ње за рат и да се мо ле Бо гу 
за ру ску по бе ду.’’20) Све то не би би ло мо гу ће да се у пра во слав ном 
све ту ни је схва та ло да се на ци о нал на и ре ли ги о зна без бед ност не 
мо гу по сма тра ти одво је но. Од но сно да на ци о нал на без бед ност и 
си гур ност во де ће на ци о нал не ре ли ги је иду ру ку под ру ку.21)

Ка ко се то оправ да ва ло има ју ћи у ви ду да се у ра ту уби ја, а 
да рат је рат ипак до зво љен ви ди се из сле де ћег. Све ти Ата на си је 
ве ли ки, ка ко са мо име ка же ве ли ки те о лог пра во слав не цр кве, го-

com/ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Eku me ni zam_i_et no fi le ti zam-pra vo slav ni_po-
gled.pdf (2.2.2012)

19) Епи скоп Ни ко лај, Са бра на де ла, књ. 3, Хи мел стир 1986, стр. 173.

20)  Исто, стр. 177.

21) Ди ми триј К. Без њук, «На ци о нал на и ре ли ги о зна без бед ност Бе ло ру си је», По ли ти ко ло-
ги ја ре ли ги је бр.1/2007, год. 1. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Na ci o nal na_i_re li gi o zna_bez bed nost_be lo ru si je.pdf 
(До ступ но 5.2.2012)
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во ри у свом пра ви лу пр вом’’уби ти ни је до пу ште но, али уби ва ти у 
ра ту не при ја те ље и за ко ни то је и до стој но хва ле’’22) 

О то ме го во ри и 13-то пра ви ло Све тог Ва си ли ја ве ли ког. Он 
пре по ру чу је да се рат ни ци, по што су им ру ке не чи сте, три го ди не 
уз др жа ва ју од при че сти. Али им се слич но као и у пра ви лу Све тог 
Ата на си ја ка же да у ра ту сме ју уби ја ти не при ја те ља и да је то до-
стој но хва ле23).

По ме ну ти епи скоп Ни ко лај го во ре ћи о ра ту 1914 го ди не у 
ко ме је јед на од во де ћих си ла би ла Ру си ја ка же да је Ру си ја об ја-
ви ла рат сво јим не при ја те љи ма, али да ни је кон сул то ва ла цр кву за 
тај акт. Цар ко ји је ка ко ви ди мо био ода ни хри шћа нин ни је има мо 
ни ка кву ди ле му да је та квим ра том у функ ци ји прав де иза ко је сто-
ји сам Бог. Ка да је рат об ја вљен од стра не све тов них вла сти, Цр ква 
је рат по др жа ла и ти ме по ка за ла да сма тра да је цар хри шћан ски 
по сту пио24).

На осно ву све га ре че ног ви ди се да пра во сла вље о кон флик-
ти ма, на си љу и то ле ран ци ји има сле де ће ста во ве. Рат је ло ша по ја-
ва ко ју ва ља осу ди ти јер кр ши бож је за по ве сти ко јим се за бра њу је 
уби ја ње дру гих љу ди. Али исто та ко цр ква је све сна да у са да шњим 
усло ви ма ни је мо гу ће из бе ћи при ме ну на си ља у од ре ђе ним си ту-
а ци ја ма. За то се у тим си ту а ци ја ма на си ље и одо бра ва. Епи скоп 
Ни ко лај ве ли да се ре ли ги ја и по ли ти ка не сме ју одво ји ти у ци љу 
ства ра ња та кве по ли ти ке ко је би до ве ла до бес кон фликт них дру-
штве них од но са где на си ље ви ше не би би ло по треб но. ‘’Ако би се 
ре ли ги ја одво ји ла од по ли ти ке она би би ла бес плод на, а по ли ти ка 
по ста ла без ду шна и се бич на’’25)

Све сни то га и са да шње си ту а ци је у ко јој је ру ска цр ква нај-
зна чај ни ји стуб ру ског дру штва чак и опо зи ци о ни по ли ти ча ри тра-
же по ли тич ке про ме не у Ру си ји и сме ну вла сти ко ју ре пре зен ту ју 
Ме две дев и Пу тин, тра же ћи по др шку цр кве. Је дан од опо зи ци о них 
по ли ти ча ра бо га таш Бо рис Бе ре зов ски ‘’по звао је по гла ва ра ру ске 
пра во слав не цр кве па три јар ха Ки ри ла да убе ди пре ми је ра Вла ди-
ми ра Пу ти на да од у ста не од пла на да уче ству је у пред сед нич ким 
из бо ри ма у мар ту 2012.’’26). Ру ска цр ква је од мах од би ла та кав по-
зив. Што се нај бо ље ви ди кроз ре чи про то је ре ја Все вол да Ча пли-
на ше фа си нод ског од се ка за од но се цр кве и дру штва “Са јед не 

22)  Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во со лав не вр кве са ту ма че њи ма, књ. 2, стр. 23.

23)  Исто

24)  Епи скоп  Ни ко лај, исто, стр. 115.

25)  Исто, стр. 174.

26)  http://rt.com/po li tics/be re zovsky-church-pu tin-let ters-081 (До ступ но 18.1.2012)
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стра не при јат но је што Бо рис Абра мо вич (Бе ре зов ски) са ве ту је 
да Цр ква мо ра да по ја ча сво ју уло гу у до га ђа ји ма ко ји се де ша ва ју 
у Ру си ји. Ме ђу тим, са дру ге стра не, ра ни је ак тив но сти то га чо-
ве ка нас упу ћу ју да ве ру јен ми да ње га тре ба са слу ша ти и учи ни ти 
упра во су прот но од оно га што он са ве ту је”27) 

Ста во ви Бе ре зов ског ја сно по ка зу ју ка ква је по зи ци ја Ру-
ске пра во слав не цр кве у дру штву. Не би Бе ре зов ски ко ји је ро ђен 
као Јеврeјин28), и нај ве ћим де лом сво га жи во та по ка зи вао да му до 
ре ли ги је ни је ста ло, пре шао на пра во сла вље да ни је био све стан 
ути ца ја ове ре ли ги је на дру штво.Ру ска пра во слав на цр ква је сто га 
нај зна чај ни ја дру штве на сна га Ру си је. Она је са вест на ро да и њен 
ути цај на све сфе ре дру штве ног жи во та је све ви дљив.Због све га 
то га ва жно је по ка за ти ка ко је ру ска цр ква ре а го ва ла на по зи ве 
Бе ре зов ског и оста ле опо зи ци је ка да су се де мон стра ци је про тив 
Пу ти на по ја ча ле у фе бру а ру 2012. По во дом то га ру ски па три јарх 
''Ки рил по звао (је) гра ђа не да не из ла зе на ми тин ге по хлад ном 
вре ме ну, ре кав ши да 'пра во слав ни не иду на де мон стра ци је не го се 
мо ле бо гу да се у ми ру раз ви ја зе мља' ''29)

Са по след њим про ме на ма ко је се у Ру си ји де ша ва ју и ко ји 
се од но се на по ку ша је про ме не по ли ти ке и оне мо гу ћа ва ње Вла-
ди ми ра Пу ти на да бу де пред сед ник од 2012. го ди не уло га цр кве ће 
још ви ше ра сти30). Што се то га ти че ни је те шко пред ви де ти да ће 
и Вла ди мир Пу тин и опо зи ци ја мо ра ти све ви ше да тра же по др-
шку Цр кве. Пу тин да би оп стао на вла сти и одр жао курс ко ји во ди, 
а опо зи ци ја ко ја је сла ба и без по др шке цр кве не мо же да осво ји 
власт. Сто га је ја сно да ће Ру ска пра во слав на цр ква (РПЦ) би ти 
ве о ма ва жан фак тор у уну тра шње- по ли тич ким од но си ма и да ће 
као та ква ути ца ти и на спољ ну по ли ти ку Ру си је. Са мим ти ме ће и 
по гле ди РПЦ на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју ула зи ти у уну тра-
шњу по ли тич ку док три ну и спољ ну по ли ти ку Ру си је, без об зи ра 
ко је на вла сти. И не са мо да ће ула зи ти, не го су они све при сут ни и 
да нас а све је то по че ло још од ру ше ња ко му ни зма. Се ти мо се са мо 
до след не по ли ти ке Ру си је по пи та њу не ле ги тим но про гла ше не не-
за ви сно сти КИМ. Ру си ја је по том пи та њу до след но на стра ни пра-
вед них зах те ва Ср би је. Али се мо ра пот цра ти да по ли ти ка Ру си је 
пре ма то ме пи та њу те шко да би би ла та ко чвр ста и не по ко ле бљи ва 
да ни је у пи та њу ста би лан став Ру ске цр кве. Она је у то ме сми-
слу без за зо ра ста ја ла и сто ји на стра ни пра вед них зах те ва Ср би је, 

27) Исто

28) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Bo ris_Be re zovsky_%28bu si nes sman%29 (До ступ но 18.1.2012)

29)  Ку рир, Бе о град 5.2.2012, стр. 15

30)  По ли ти ка, Бе о град, 19.5.1994, стр. 12.
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Ср ба и СПЦ. Али ва ља под се ти ти да РПЦ ни је на стра ни Ср ба и 
се стрин ске СПЦ са мо по пи та њу КИМ. Она је та ква по свим пи та-
њи ма у ко ји ма се бра не брат ски пра во слав ни на ро ди. 

Се ти мо се са мо по се те по кој ног ру ског па три јар ха Алек се-
ја дру гог Са ве зној ре пу бли ци Ју го сла ви ји у ма ју 1994. При ли ком 
по се те Под го ри ци он је ја сно ис ка зао по др шку СПЦ по пи та њу 
ауто ке фа ли стич ког по кре та ко ји су во ди ли по ли ти ча ри и не ки ин-
те лек ту ал ци. Оку пље ним вер ни ци ма па три јарх Алек сеј се обра тио 
сле де ћим ре чи ма: ''Дра га бра ћо и се стре Цр но гор ци де цо све те 
Срп ске пра во слав не цр кве... Осе ти ли смо да нас, љу бав Цр но го ра-
ца пре ма на ма Ру си ма. Сма тра мо ту љу бав за би сер у вен цу брат-
ске љу ба ви и ду хов ног је дин ства ру ског и срп ског на ро да31).

Уче ству ју ћи у по ку ша ји ма ре ша ва ња су ко ба Ру ска пра во сла-
ва цр ква де лу је ка ко ви ди мо сле де ћи упу ства Је ван ђе ља ко је смо 
смо ра ни је ци ти ра ли. Али при то ме је сте све сна да се Је ван ђе ља 
оства ру ју у кон крет ној дру штве ној си ту а ци ји, где је др жа во твор-
на по ли ти ка услов да хри шћан ска по ли ти ка јед ном по ста не до ми-
нант на и да ство ри усло ве за тра јан мир, што Је ван ђе ља тра же. У 
том сми слу се осе ћа да и Ру ска и Срп ска цр ква де лу ју на исто ве тан 
на чин и да за јед нич ки бра не исте вред но сти.Се ти мо се по ме ну те 
1994. го ди не. Би ло је то вре ме же сто ког гра ђан ског ра та у бив шој 
СФРЈ. Га ра ђан ског ра та ин спи ри са ног вер ским мо ти ви ма, ко ји су 
тај рат тран сфор ми са ли у вер ски32). СПЦ је та да бра не ћи ева ђе о ске 
вред но сти не вољ но по др жа ла рат не на по ре сво га на ро да. Јер дру-
гог на чи на, да се Ср би за шти те од ге но ци да, ни је би ло.По ли ти ка 
ко ју је у Хр ват ској во дио Фра њо Туђ ман а у Бо сни Али ја Изет бе го-
ви ћа има ла је за циљ да по тре ви ше ве ков ну бор бу Ср ба за сло бо ду 
и да се са про сто ра Хр ват ске и БиХ Ср би поп ту но из бри шу.Тек 
ка да је по ста ло ја сно да ће Ср би би ти из ло же ни по гро му и ка да су 
по ста ли жр тве по гро ма СПЦ је ста ла на њи хо ву стра ну. Али и та да 
срп ска цр ква ни је од у ста ја ла од је ван ђе ског пу та. Свој од нос пре ма 
ра ту и на си љу, ко је се од ви ја ло ши ром бив ше СФРЈ, Цр ква је фор-
му ли са ла на осно ву је ван ђе о ских по ру ка. Јед на од од нај ка рак те-
ри стич ни јих је из ја ва по чив шег па три јар ха Па вла ''На ма је бо ље да 
не ста не мо као љу ди, не го да оп ста не мо, би о ло шки пре жи ви мо као 
зло чин ци и не љу ди''33). Или ре ци мо ''Ка да бих био по след њи Ср-

31) Ми ро љуб Јев тић, Од Ислам ске де кла ра ци је дои вер ског ра та у БиХ, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 1993.

32) http://www.sr bi u sve tu.org/sus/con tent/pa tri jarh_pa vle_po ru ke_%C5%BE i vot_aneg do te (До-
ступ но 18.1.2012)

33) Жи во јин Ђу рић, «Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на еко ном ска 
по ли ти ка», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је бр. 1/2007, год. 1. До ступ но и на http://www.po li tic-
san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Pra vo slav na_re li gi ja_u_Sr-
bi ji_i_sa vre me na_neo li be ral na_eko nom ska_po li ti ka.pdf (3.2.2012)
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бин, при стао бих да не ста нем, а да не бу де зло чи на'' или.''При стао 
бих да не ста не не са мо ве ли ка не го и ма ла и сви Ср би са мном, а не 
бих при стао на не људ ство и не чо ве штво'' за тим ''Чу вај те и не при ја-
те ље сво је и мо ли те се за њих јер не зна ју шта ра де''34).

Ако се упо ре де ци ти ра ни ста во ви из Је ван ђе ља по Ма те ју и 
ови ста во ви по кој ног па три јар ха он да се ви ди да су по ру ке Је ван-
ђе ља из ра же не и кроз ре чи па три јар ха срп ске цр кве, И то је био 
ње гов став пре ма на си љу, су ко би ма и до во љан до каз да је он био 
за то ле ран ци ју. Али не по сва ку це ну. Па три јарх је био све стан да 
у овом тре нут ку је ван ђе о ска по ру ка не мо же би ти ре а ли зо ва на ако 
се не ки љу ди упор но по на ша ју про тив но њој. Би ло да се ра ди о 
хри шћа ни ма или не хри шћа ни ма. Нор мал но је да Срп ска цр ква не 
мо же до зво ли ти да ње ном ста ду оти ма ју те ри то ри ју, уни шта ва ју 
све ти ње или те же да ис тре бе њен на род. У том слу ча ју пра во сла-
ва ни има ју пра во да се бра не али ни ка да не сме ју за бо ра ви ти да је 
сва ко пре те ра но ко ри шће ње на си ља не до зво љи во и да због то га 
па три јарх Па вле ка же да би ра ди је не стао и он и сав срп ски на род, 
ако се због оп стан ка тре ба слу жи ти не чо веч ним ме то да ма.Оно што 
је по себ но ва жно је сте да је СПЦ све сна да је све то што је до ве ло 
до угро жа ва ња Ср би је по сле ди ца са вре ме не нео ли бе рал не по ли-
ти ке и еко но ми је, ко ја узро ку је кри зе и ра то ве35) и да се то ме те шко 
су прот ста ви ти ис кљу чи вим осла ња њем на је ван ђе о ску по ру ку.
Али се је ван ђе о ска по ру ка ис ти че као иде ал ко ме се те жи и чи је 
се оства ре ње пре ма уче њу Цр кве оче ку је.Али до та да је не мо гу ће 
из бе ћи по ли тич ку де лат ност и ак ти ви зам цр кве и то је увек би ло 
та ко. За то су по ли тич ки де лат ни ци у Ср би ји увек има ли став пре-
ма цр кви као што је цр ква има ла став пре ма по ли ти ци и ак тив но 
до при но си ла да се у др жа ви оства ру је што по вољ ни ја по ли ти ка на 
до бро бит на ро да.36) Би ло је то та ко и у вре ме нај ду бљег ко му ни зма. 
Зна ју ћи за ве ли ки ути цај Цр кве на на род вла да ју ћи ко му ни сти су 
на све мо гу ће на чи не по ку ша ва ли да спре че Цр кву да сло бод но 
де лу је.

Иден тич на је по зи ци ја ру ске пра во слав не цр кве по пи та њу 
су ко ба у Че че ни ји нпр. Не мо же РПЦ до зво ли ти да се у име не-
чи јих пра ва уни шта ва ру ска др жа ва. Ту је ру ска цр ква срем на да 
по др жи упо тре бу вој не си ле у име очу ва ња те ри то ри јал ног ин те-
гри те та др жа ве.Иден ти чан је став свет ског пра во сла вља. Нпр ки-

34) Дра ган Но ва ко вић, «Став на пред њач ке стран ке пре ма срп ској пра во слав ној цр кви», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007, год. 1.

35) То ми слав Бран ко вић, «Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је и ре ли ги ја - са освр том на за кон ску 
ре гу ла ти ву и прак су», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007, год. 1.

36) Ma ria Se ra fi mo va, «Re li gi o us and Po li tics: The Ca se of the Bul ga rian Or to dox Church», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1/2007, год. 1.
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пар ске цр кве ко ја упор но те жи да се не пра вед на тур ска оку па ци ја 
се вер ног Ки пра окон ча на при хва тљив на чин. Не мо же ва се љен ска 
па три јар ши ја да при хва ти да са ли ца Ца ри гра да не ста је пра во сла-
вље и да тај град да нас не под се ћа на пе ри од од пре 1453. го ди не, 
ка да су га Осман ли је на сил но оте ле и оку пи ра ле, са ци љем да ни-
ка да ви ше не до зво ле да се вра ти сво јим при род ним вла сни ци ма. 
За то је би ло ло гич но да је цар му че ник Кон стан тин, ко ји је по ги нуо 
бра не ћи град, за сво ју бор бу имао по др шку ва се љен ске пра во слав-
не па три јар ши је. Имао је по др шку, иако су и он и бра ни о ци мо ра ли 
да ко ри сте нај дра стич ни ја сред ства од бра не, да би спре чи ли на па-
да че да у град про дру.Слич на су на сто ја ња бу гар ске пра во слав не 
цр кве и свих оста лих по ме сних пра во слав них цр ка ва.

На осно ву све га ре че ног ја сно је да пра во слав на цр ква од но-
сно пра во сла вље у скла ду са Но вим за ве том сма тра да су су ко би 
и на си ље у име би ло ко је иде је на чел но не до зво љи ви. Али са дру-
ге стра не да би се та ква си ту а ци ја мо гла ство ри ти по треб но је да 
хри шћан ство бу де ја ко и све при сут но. Од но сно и да сви љу ди бу ду 
хри шћа ни. Ка ко то ни је слу чај ја сно је да се кон флик ти мо гу де-
ша ва ти и да се цр ква мо ра по на ша ти у скла ду са тим. Да кле цр ква 
мо ра да чи ни све, да се сви од но си ме ђу љу ди ма раз ви ја ју на ми ро-
љу бив на чин уз ува жа ва ње и то ле ран ци ју. Су ко бе тре ба из бе га ва ти 
по сва ку це ну, док је то мо гу ће. Али ка да се су ко би не мо гу из бе ћи, 
он да је став Цр кве да се на си ље, на жа лост мо ра ко ри сти ти. Али 
оно мо ра би ти у скла ду са ци љем ко ји пред се бе дру штво по ста-
вља. А ти ци ље ви не сме ју би ти не пра вед ни. Они под ра зу ме ва ју да 
др жа ва има пра во да бра ни свој те ри то ри јал ни ин те гри тет и по ре-
дак. То зна чи да ће цр ква без ди ле ме по др жа ти др жав не вла сти ако 
бу ду при мо ра не да упо тре бе си лу. Али си лу при ме ре ну по тре ба ма 
уз све сну од го вор ност и жа ље ње због жр та ва ко је се у вре ме рат-
них кон фли ка та де ша ва ју.

Miroljub Jevtic

ORT HO DOX VI EW OF CON FLICTS, VI O LEN CE AND 
TO LE RAN CE IN THE GLO BAL PER SPEC TI VE

Summary
In the analysis of con flicts, war and vi o len ce, re li gion starts to 

be analyzed as a pos si ble fac tor that sig ni fi cantly af fects this phe no-
me non. From this po int of vi ew, it is im por tant to exa mi ne how all the 
main re li gi ons con si der the se phe no me nons. This pa per will analyze 
the vi ews of ort ho dox forms of Chri sti a nity on war, con flicts, vi o len ce 
and to le ran ce. Ort ho doxy is an im por tant form of Chri sti a nity, be ca u se 
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it is do mi nant re li gi o us system in a lar ge part of the pla net. If we be ar 
in mind that Rus sia it self, as a do mi nan tely Ort ho dox co un try at the sa-
me ti me is the sur fa ce-lar gest co un try in the world, which is un der the 
gre at in flu en ce of Ort ho doxy, it is cle ar that is very im por tant to analyze 
this phe no me non. How im por tant it is to un der stand the in flu en ce of 
re li gion in or der to ma in tain the world pe a ce, it can be seen from the 
fact that Rus sian Pri me Mi ni ster Vla di mir Pu tin and Rus sian Pre si dent 
Dmi try Me dve dev con stantly emp ha si ze the ir con nec ti ons to the Ort ho-
doxy. Ort ho dox vi ews of con flicts, war and to le ran ce are ba sed on pri-
mary so ur ces of Chri sti a nity, but al so has its own spe ci fic fe a tu res that 
are re la ted to the na tu re of its te ac hing and to the con di ti ons in which 
the Ort ho dox chur ches act. This pa per will analyze all of the abo ve 
men ti o ned fac tors in or der to show that wit ho ut Ort ho doxy it is not im-
pos si ble to ma in tain the world pe a ce and to de ve lop to le ran ce bet we en 
dif fe rent re li gi ons on the pla net.
Keywords: Ort ho doxy, Con flicts, Vi o len ce, Po li to logy of re li gion, Per spec ti-

ve, To ler nce 
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Re su me
In this text we are go ing to deal with Ort ho dox vi ews of men-

ti o ned phe ho me na: clas hes, vi o len ce and to le ran ce. The im por tan ce 
of the  Ort ho dox re li gion in ke e ping the world pe a ce en su es from the 
well-known fact that the Ort ho dox re li gion is one of the most im por-
tant wit hin Chri sti a nity on the who le but thro ug ho ut the who le world 
as well. One of the most im por tant re li gi o us com mu ni ti es , pri ma rily 
be ca u se the Ort ho dox re li gion  is do mi nant one in an enor mo us part of 
our pla net. Lets only  con si der its ge o grap hic spread. Ort ho dox re li gion 
is a do mi nant dog ma from the outer most East of Asia, whe re only the 
Be ring sea se pa ra tes it from Ala ska, that is Ame ri can con ti nent. From 
that po int, it as a do mi nant re li gion ex tends up to the bor ders of Po land 
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and Ba nja Lu ka, the very he art of Euro pe. That spa ce co vers over 9136 
ki lo me ters of  un ce a sing air li ne Ort ho dox te ri tory.

For exam ple only Rus sia with 17 025 200 squ a re ki lo me ters is 
as spa ci o us as both USA and Ca na da. We al so must ke ep in our minds 
the fact  that US SR  be fo re its dow nfall had 22 000 000 of  squ a re ki lo-
me tres. Now days, Rus sia by agency of  va ri o us for mal con tacts ke eps 
clo se re la ti ons with the re pu blics of ex-US SR. That cle arly in di ca tes 
ge o grap hic spread of this part of the world and its po li ti cal im por tan ce 
as well. For exam ple, ex-So vi et re pu blic Ka zah stan has got

2 717 000 squ a re ki lo me ters  and the Ort ho dox be li e vers ma ke 
34 per cents of the who le po pu la tion. Apart from its de mo grap hic ba se, 
eco no mic po ten tial and mi li tary for ce of Rus sia pont out to the im por-
tan ce of this analyses. In De cem ber 2010 Rus sia dis po sed of 611 plat-
forms for la un ching  nuc le ar war-he ads. As of De cem ber 2010, the Rus-
sian stra te gic for ces in clu ded 611 stra te gic de li very plat forms, which 
can ca rry up to 2679 nuc le ar war he ads. The Stra te gic Roc ket For ces 
ha ve 375 ope ra ti o nal mis si le systems of fo ur types that can ca rry 1259 
war he ads. The stra te gic fle et in clu des 12 stra te gic mis si le sub ma ri nes. 
The ir 160 mis si les can ca rry 576 nuc le ar war he ads. Stra te gic avi a tion 
bom ber for ce con sists of 76 bom bers that can ca rry up to 844 long-
ran ge cru i se mis si les’’. Tho se facts for them sel ves tell us a lot abo ut 
the cur rent po ten tial for ce be ing in the hands of the ort ho dox world. 
Be a ring in our minds ge o grap hic spread of re li gi o us com mu ni ti es and 
com pa ring it to the ir mi li tary po wer we can no ti ce that the Ort ho dox 
world dis po ses of the se cond mi li tary po ten tial  in the world, right af ter 
the Pro te stants one. Thus it sur pas ses mi li tary po ten tial of the Cat ho-
lic, Con fu cian, Hin du and Isla mic re li gion. All of that pro ves that, if 
we study the re li gi o us vi ews of clas hes, vi o len ce and to le ran ce in the 
glo bal per spec ti ve, for the Po li to logy of re li gion and the ot her so cial 
sci en ces de a ling with this phe no me non the Ort ho dox com mu nity is the 
se cond in the glo bal world by im por tan ce. 

* Овај рад је примљен 23. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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РАТОВАЊЕБЕЗРАТА
–БУДУЋНОСТ(ИДЕАЛ)

АМЕРИЧКЕДОМИНАЦИЈЕСВЕТОМ?*

Сажетак
Ве ли ки и древ ни ки не ски вој ни ми сли лац, стра тег и фи ло-

зоф Сун-Цу, у сво јој књи зи из 5. ве ка пре но ве ере, Умећератова
ња, у одељ ку „Офан зив на стра те ги ја“, на пи сао је да је „под јар ми ти 
не при ја те ља без бор бе – вр ху нац  умет но сти и ве шти не ра то ва ња“. 
Ова ми сао и мак си ма Сун-Цуа  чи ни се да је, на по чет ку 21. ве ка, 
на пу ту да се по твр ди у пла не тар ним окви ри ма у ви ду аме рич ке 
кон цеп ци је кон тро ле и до ми на ци је у ве ћи ни бит них свет ских ге-
о по ли тич ких ре ги о на (из у зев огром них - ру со а зиј ског и ки не ског) 
као и кроз кључ не гло бал не  еко ном ске, фи нан сиј ске, тех но ло шке, 
ИТ, ин фо ко му ни ка ци о не и про па ганд не и ма сме диј ске то ко ве у 
ко је је угра ђе на нај но ви ја аме рич ка ин фор ма ци о на, ко му ни ка ци-
о на и ком пју тер ска гло бал на моћ. Већ да нас, да се и не по ми ње 
бу дућ ност, Сун-Цу о ва мак си ма до би ја нај ши ре мо гу ће зна че ње – 
у сми слу под чи ња ва ња „остат ка све та“ и го спо да ре ња њи ме без 
бор бе, „ми ро љу би вим“ пу тем, на „ме ки“ на чин, при сил ним при ла-
го ђа ва њем, амал га ми ра њем све та вла да ју ћем вред но сном си сте му, 
ин те ре си ма, по тре ба ма, ин сти ту ци ја ма аме рич ке су пер си ле -  као 
вр хун ца ве шти не.

Ви со ко тех но ло шка и ви со ко со фи сти ци ра на ре во лу ци ја у 
ору жа ним сна га ма САД, по себ но раз вој све о бу хват ног, ин те гри са-
ног гло бал ног „си сте ма си сте ма“ (C4I2), де тер ми ни ше но ви об лик, 
ка рак тер, сми сао и за да так гло бал не вој не мо ћи САД за 21. век. 

* Рад је део про јек та бр. 47011 Ин сти ту та за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
ко га фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку Ср би је.
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Аме рич ко вођ ство и над моћ у обла сти „си сте ма си сте ма“ омо гу-
ћу је Сје ди ње ним Др жа ва ма но ву, на лик сун цу ов ској, фор му и но ви 
из вор гло бал не вој не и по ли тич ке мо ћи – тзв. ме ку моћ, као спо-
соб ност (пре)об ли ко ва ња све та и кон тро ле над њим без при ме не 
кла сич ног ра та. Во ђе ње ра та – „чвр ста моћ“, као што је љу ди ма 
ве ко ви ма зна но, на пу ту је да по ста не до да так, до пу на, ис по моћ 
„ме кој мо ћи“, или, пак, крај ње сред ство ути ца ја и мо ћи.

На тре ћем или че твр том та ла су ре во лу ци је у аме рич ком ци-
вил но-вој ном на уч но-тех но ло шком сек то ру, ра ђа се ва жна про ме-
на, и но во од ре ђе ње, са мог сми сла су шти не и бу дућ но сти ра та и 
ра то вод ства. Рас ту ћи зна чај до би ја ју ра ди кал но но ве фор ме ра та 
и ра то вод ства – као што су не смр то но сни рат, вир ту ел ни ки бер-
нет ски рат и сл., ствар ни рат у об ли ку вир ту ел не ствар но сти или 
док три на тзв. ме ког уби ја ња у не смр то но сном ра ту.
Кључ не ре чи:  САД, рат, Сун-Цу,  аме рич ка гло бал на до ми на ци ја, вој на 

моћ, ме ка моћ, „си стем си сте ма“ САД,  ви со ко тех но ло шка 
ре во лу ци ја у вој ној обла сти САД, не смр то но сни, вир ту ел-
ни рат.  

КЛАРКОВАМЕРИЧКО-НАТОВСКИ
ВИСОКОТЕХНОЛОШКИВАЗДУШНИРАТ

ПРОТИВСРБИЈЕ,КАОПРОЛОГ

У Сје ди ње ним Др жа ва ма 2001. го ди не об ја вље на је, а код 
нас 2003. пре ве де на, књи га пен зи о ни са ног аме рич ког ге не ра ла са 
че ти ри зве зди це Ве сли Клар ка под на сло вом „Модерноратовање.
Босна,Косовоибудућносторужанеборбе“. 1) Кларк је од 1997. до 
2000. го ди не био је вр хов ни вој ни ко ман дант НА ТО-а, (функ ци ја 
ко ју по пра ви лу, до да нас без из у зет ка, за у зи ма аме рич ки ге не рал) 
и глав ни кре а тор и опе ра тив ни стра тег ра та ко ји су 1999. го ди не 
во ди ле САД, уз по ли тич ко-вој ну и ди пло мат ску по др шку др жа ва 
чла ни ца НА ТО-а, (или, пак, ра та ко ји је во дио НА ТО, са САД на 
че лу) про тив европ ске др жа ве Ср би је, та да, са Цр ном Го ром, под 
име ном СР Ју го сла ви ја. 

Књи га ге не ра ла Клар ка је днев нич ко-ме мо а ри стич ког ка-
рак те ра. Без об зи ра на свој на слов, она је - сво јим де скрип тив ним 
са др жа јем и на чи ном и сти лом из ла га ња, очи то на ме ње ним нај-
ши рем чи та лач ком ауди то ри ју му („кон тро верз на и вр ло чи тљи ва“, 
ка ко пи ше на ко ри ца ма књи ге) - од мар ги нал ног зна ча ја за про фе-
си о нал не вој ни ке - вој не ми сли о це, вој но-без бед но сне те о ре ти ча-

1) Ве сли Кларк,Модерноратовање.Босна,Косовоибудућносторужанеборбе, Са ми здат 
Б-92, Бе о град, 2003. 
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ре, стра те ге, ко ман дан те, опе ра тив це, за екс пер те и ана ли ти ча ре. 
Уоста лом, вој но-струч ни, „тех ни ци стич ки“, опе ра тив ни као и кон-
цеп циј ско-док три нал ни аспек ти, ди мен зи је и ис ку ства овог ра та 
об ра ђе ни су и из а на ли зи ра ни у број ној ме ђу на род ној и до ма ћој 
вој ној ли те ра ту ри и пе ри о ди ци.

Клар ко ва књи га је не што „упо тре бљи ви ја“ за ис тра жи ва ње 
ме ђу на род них по ли тич ких, ди пло мат ских и без бед но сних од но са 
бу ду ћи да су Клар ков по ло жај и функ ци ја би ли и вој не али исто 
та ко, упо ре до и за јед но са Со ла ном, и по ли тич ке и ди пло мат ске 
при ро де. Аутор на тај на чин „ин сај дер ски“ ну ди чи та о цу увид у 
сло же ност и ме ђу за ви сност по ли тич ке и ди пло мат ске при ро де 
уну тра шњих од но са и про бле ма у са мом НА ТО-у, из ме ђу вр хов ног 
вој ног ко ман дан та НА ТО-а (тј. вој не ко ман де НА ТО-а, у Мон су) 
и аме рич ког Пен та го на ( ко ман дант НА ТО-а је исто вре ме но под-
ре ђен и сво ме Ми ни стар ству од бра не у Ва шинг то ну), из ме ђу Ва-
шинг то на и Бри се ла, по ли тич ког се ди шта НА ТО-а, од но сно „остат-
ка НА ТО-а“ (у НА ТО-у де фак то по сто је две ко ман де, два цен тра 
вој ног и по ли тич ког од лу чи ва ња - Монс/Бри сел и Ва шинг тон, тј. 
Пред сед ник САД и Пен та гон),  из ме ђу Ва шинг то на и по је ди них 
чла ни ца НА ТО-а, из ме ђу Ва шинг то на и Бри се ла са јед не стра не и 
Ру си је и ван на тов ских др жа ва, са дру ге стра не. Но, и ту Клар ко во 
ви ђе ње ства ри, ком пе тент ном чи та о цу екс перт ски оспо со бље ном 
за раз у ме ва ње оних нај бит ни јих ди мен зи ја и „тај ни“ ме ђу на род-
них од но са,  упу ће ном у зна ча јан број озбиљ них, ду бин ских, па и 
лу цид них, ра до ва и сту ди ја,  слу жи са мо као јед на ус пут на, за ни-
мљи ва, ин три гант на ре фе рен ца.

Ме ђу тим, оно што је за ауто ра овог ра да нај зна чај ни ји, нај-
вред ни ји до при нос Клар ка у ње го вој књи зи је сте ге не ра ло ва по-
твр да, при зна ње да је дво и по ме сеч но бом бар до ва ње др жа ве Ср-
би је (и де ли мич но Цр не Го ре – не ка вој на по стро је ња) би ло – рат. 
Иако у са мој по све ти књи ге ге не рал пи ше „тре ба ло је да сла ви мо 
успех ко ји смо по сти гли, али по што    оно у че му смо уче ство ва ли 
ни смо мо гли на зва ти ра том, он да ни оно што смо по сти гли ни смо 
мо гли на зва ти по бе дом, ма да то је сте би ла по бе да“,  при зна ње ге-
не рал да су САД и НА ТО во ди ле рат про тив Ср би је екс пли ци те је, 
у кон тек сту књи ге, из не то де се ти ну и де се ти ну пу та.2)  

Не ула зе ћи у спек тар Клар ко вих ци ље ва ра та и оправ да ња 
и из го во ра, „ар гу ме на та“ за ње го во пла ни ра ње и во ђе ње – бор ба 
(оруж јем, да ка ко) про тив срп ског „ет нич ког чи шће ња“, „про го-
на“, „уби ја ња ал бан ских ци ви ла по се ли ма“, „бру тал не ре пре си је“, 
„звер ста ва“, итд., гор ња на по ме на и ди стинк ци ја је ви ше стру ко ва-

2) Ви де ти, при ме ра ра ди, стра ни це: 221, 255, 256, 260, 266, 286, 293, 296, 297, 299, 302, 
324, 325, 328, 331, 338, 339, 346, 349, 352 итд.
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жна. Пр во, због то га што је у аме рич кој на уч ној и пу бли ци стич кој 
про дук ци ји, по себ но оној „слу жбе ној“  ( ко ја за сту па и оправ да ва 
ин те ре се еста бли шмен та САД), за оно што су САД и НА ТО вој-
но чи ни ли у Ср би ји 1999. го ди не, го то во не мо гу ће про на ћи из раз 
и по јам – рат, ко ји је од по чет ка јед но став но про скри бо ван. Уме-
сто то га, у оп ти ца ју су пој мов ни еуфе ми зми као на при мер: „вој на 
кам па ња“, „вој на опе ра ци ја“, „вој на ак ци ја“,  вој ни „су коб“, вој ни 
„на па ди“, вој ни „по ду хват“, „ху ма ни тар на (вој на) ин тер вен ци ја“, 
„пре вен тив на, ’при емп тив на’ ин тер вен ци ја“, и сл.3) Са мо по не где 
се мо же, па и код Клар ка, на и ћи и на фор му ла ци ју „рат на Ко со ву“, 
или чак „рат за Ко со во“, што је, та ко ђе, сво је вр сни и, на рав но не 
слу чај ни,  на мет ну ти по ли тич ки, ге о граф ски и вој ни еуфе ми зам. 
(Јер, при ме ра ра ди, бом бар до ва ни гра до ви Но ви Сад, Пан че во, Бе-
о град, Ча чак, Ниш, Вра ње, итд., ни су гра до ви на те ри то ри ји срп ске 
по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, већ на те ри то ри ји Ср би је.) 

Дру го, о то ме да се ра ди ло о ра ту, го во ри онај ко ји је тај рат 
пла ни рао, при пре мао, ор га ни зо вао и опе ра тив но во дио. Ге не рал 
Ве сли Кларк спа да у сам врх нај шко ло ва ни јих, нај о бра зо ва ни јих 
и нај бо љих ге не ра ле ору жа них сна га САД фор ми ра них по сле аме-
рич ког вој ног, по ли тич ког и мо рал ног по ра за у ра ту про тив Се вер-
ног Ви јет на ма и про тив осло бо ди лач ког по кре та Ју жног Ви јет на-
ма, сре ди ном се дам де се тих го ди на 20. ве ка. По след њег и нај ве ћег 
по ра за САД по сле Дру гог свет ског ра та до да нас. Мо же се с ве-
ли ком си гур но шћу прет по ста ви ти да ве ли ка ам би ци ја, спо соб ност 
као и офи цир ска част и ети ка, ни су до зво ли ле Клар ку да о ра ту, за 
ко ји је те мељ но шко ло ван и при пре ман и за ко јим је, ма ње или ви-
ше скри ве но, жу део,  го во ри као о не-ра ту. 

Тре ће, Клар ко во из ја шња ва ње о то ме да се ра ди ло о ра ту, 
иако он фор мал но ни је об ја вљен као рат (кла сич на об ја ва ра та, рат-
ног ста ња, чи ни се да је одав но за ста ре ла прак са), али за ко ји по-
сто је од лу ке НА ТО-а и САД,  им пли ци те је при зна ње и по твр да 
то га да је то био рат во ђен кр ше њем ме ђу на род ној јав ног пра ва, 
ме ђу на род ног рат ног пра ва, По ве ље УН, па и Ста ту та НА ТО-а, бу-
ду ћи да Ср би ја ни је вој но на па ла, ни ти на би ло ко ји на чин угро зи-

3) За ши ре са гле да ва ње и упо зна ва ње ових, и дру гих, фор ми ра то ва(ња) ко је Сје ди ње не 
Др жа ве во де у но ви је вре ме у скло пу сво је гло бал не ме ђу на род не по ли ти ке и стра те ги-
је, као и ра ди бо љег раз у ме ва ња ра зно ли ких аспе ка та и ди мен зи ја ра то ва(ња), из ме ђу 
оста лих број них но ви јих из во ра, кон сул то ва ти:  Но ам Чом ски, Новимилитаристички
хуманизам.ЛекцијеКосова,  Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000;  Хуманитарневојнеин
тервенције (при ре ди ли Ј. Ба бић и П. Бо ја нић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008;  Мајкл 
Вол зер, Праведниинеправедниратови.Моралниаргументсаисторијскимпримерима, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010;  Марк Ам стуц, Међународнаетика.Глобалнаполи
тика:појмови,теоријеислучајеви, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Гре го ри Ко пли, 
Уметност победе. Како друштва опстају и напредују, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2008.
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ла, ни јед ну чла ни цу ове вој но-по ли тич ке али јан се. У хи по те тич ки 
са свим дру гим исто риј ским окол но сти ма, са дру га чи јом „кон фи-
гу ра ци јом“ по бед ни ка-по ра же ног, овај рат би био прав но тре ти ран 
као агре си ја, као рат ни зло чин а ње го вим нај од го вор ни јим по ли-
тич ким и вој ним ли де ри ма би ло би су ђе но као рат ним зло чин ци ма.

Че твр то, Клар ко во при зна ње је ва жно и због то га што оно го-
во ри о то ме, и по твр ђу је, да се ра ди ло о ра ту иако је у пи та њу био 
„са мо“ ва зду шни, да ка ко вој но-тех но ло шки, ви со ко со фи сти ци ран 
рат, а не и коп не ни и, што се ина че ап со лут но ис пу шта из ви да, 
во ђен оруж ји ма ко ја су сво је вре ме но про јек то ва на, ре а ли зо ва на и 
стал но уса вр ша ва на за во ђе ње ра та пре све га про тив дру ге гло бал-
не су пер си ле СССР-а ко ји је та ква или слич на оруж ја та ко ђе по се-
до вао. Да кле, ра ди се о то ме да је и та ко зва на ва зду шна кам па ња, 
„чи сти“ рат са ве ли ке дис тан це и без соп стве них људ ских жр та ва, 
ко ме се сла би ја, на пад ну та зе мља те хо ло шки не мо же су прот ста-
ви ти, са „ко ла те рал ним“, „ус пут ним“, „уз гред ним“ људ ским жр-
тва ма на пад ну те др жа ве – рат. Мо дер ни, ка ко сам Кларк ка же, или 
пост мо дер ни, пост хе рој ски4), ви со ко тех но ло шко но во вар вар ски.5) 
Дру гим ре чи ма, ге не рал и вр хов ни ко ман дант НА ТО-а, Кларк ни је 
мо гао се би до пу сти ти  „або ли ра ње“ ова квог јед ног ра та, ра то ва ња 
и ње го вог сво ђе ња на пу ку кам па њу, ак ци ју.

Два ма кро и сто риј ска и вој но-стра те шка и ге о по ли тич ка раз-
ло га од лу чу ју ће су у по след ње две и по де це ни је ути ца ла на САД 
да ула же њем у ра то ве (од пр вог ра та про тив Ира ка, 1991. го ди не, 
па до ак ту ел ног у Ав га ни ста ну) про тив сла би јих, или чак ин фе ри-
ор них и по пра ви лу не-ну кле ар них не при ја те ља, а ра ди за до во ље-
ња сво јих ин те ре са, те ра то ве и  кон цеп циј ски и  док три нар но и 
стра те гиј ски, опе ра тив но, так тич ки и тех нич ки у све ве ћем сте пе-
ну во де као „ра то ве зве зда“. И – до бит нич ки. 

Пр ви је – син дром ви јет нам ског по ра за, па и по ни же ња (тзв.
им пе ри јал но по вла че ње),  ко ји је код аме рич ког по ли тич ког и вој-
ног еста бли шмен та раз вио и учвр стио свест о то ме да се слич но  
у бу ду ће ви ше не по но ви. Од но сно, да би је ди ни рат ко ји би САД 
мо гле во ди ти мо рао за њих би ти са мо до бит нич ки рат. 

Дру ги раз лог је – аме рич ко „осло ба ђа ње“ од син дро ма опа-
сно сти од рат не (а она по де фи ни ци ји пред ста вља и ну кле ар но-ка-
та кли змич ку опа сност) прет ње  Со вјет ског Са ве за/Ру си је, ка ко у 
гло бал ним та ко и у ре ги о нал ним окви ри ма. То је омо гу ћи ло пре-
у сме ра ва ње, тран сфу зи ју вој них ка па ци те та, по себ но ви со ко тех-

4) Сми ља Авра мов, ПостхеројскиратЗападапротивЈугославије, Идиј, Ве тер ник, 1997.

5) Ду шан Ни ко лиш, „Рат ви со ко тех но ло шких тран са тлант ских вар ва ра са За па да про тив  
СР Ју го сла ви је 1999. го ди не”,  Војнодело, рат но из да ње, Бе о град, 1999.
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но ло шких - из гра ђи ва них и ди мен зи о ни ра них за во ђе ње ра та у 
гло бал ним раз ме ра ма про тив дру ге су пер си ле, у оста ле свет ске и, 
по ка за ће се, европ ске, бал кан ске, ре ги о нал не окви ре. До го во ри са 
СССР-ом/Ру си јом о стра те шком ну кле ар ном раз о ру жа њу, де ми си-
о ни ра ње СССР-а као свет ске по ли тич ке су пер си ле из гло бал них 
и европ ских од но са,6) ге о по ли тич ке и вој но стра те гиј ске по сле ди-
це то га, по ста ви ли су осно ве Сје ди ње ним Др жа ва ма за ула же ње у 
низ ре ги о нал них ра то ва и ин тер вен ци ја во ђе них нај на пред ни јом и 
нај ску пљом вој ном тех но ло ги јом уз соп стве не ми ни мал не људ ске 
жр тве.

Ова ква јед на ге о по ли тич ка и „фи ло зоф ска“ пре о ри јен та ци-
ја аме рич ке по ли ти ке упо тре бе ра та и, уоп ште, ве шти не, сми сла 
и „умет но сти“ ра то ва ња на по чет ку 90-тих го ди на про шлог ве ка 
у ци љу ис пу ње ња им пе ра ти ва гло бал не вла да ви не, хе ге мо ни је и 
мо ћи, има ла је сво ју прет ход ну, или упо ред ну, те о риј ску  кон цеп-
циј ско-док три нар ну и стра те гиј ску при пре му уну тар ака дем ског, 
на уч ног вој но-без бед но сног ком плек са САД. Ис кри ста ли са ла се 
но ва вој на моћ Аме ри ке за на сту па ју ћи 21. век као ин стру мент јед-

6)  Пра ви узро ци и раз ло зи не стан ка СССР-а и, доц ни је, Ру си је као су пер си ле у ме ђу на-
род ним од но си ма у го ди на ма 1990-1992, си гур но су сло же ни, но, исто вре ме но, мо- гу 
би ти и јед но став ни и ла ко об ја шњи ви. Чи ње ни ца је да је СССР (Ру си ја) пре стао да бу де 
су пер си ла, тј. пре стао да ути че, да од лу чу је, да де лу је и да се по на ша као су пер си ла 
(и да га дру ги, а по себ но ве ли ки ри вал, та квом до жи вља ва ју), он да ка да је из гу био по-
ли тич ки ути цај, ауто ри тет и моћ су пер си ле. Од но сно, он да ка да је из гу био-ис пу стио 
(са мо у ки нуо?) ка па ци тет и уло гу свет ске по ли тич ке су пер си ле и по ред и та да, и да нас, 
са чу ва не гло бал не ну кле ар не, стра те гиј ске мо ћи су пер си ле; за др жа ног ста ту са ко смич-
ке су пер си ле; сна жног на уч но-тех но ло шког ком плек са ве ли ке си ле; ста ту са и при ви ле-
ги је стал ног чла на Са ве та без бед но сти УН са пра вом ве та, и упр кос ста њу еко но ми је 
ко је се ни је дра стич но раз ли ко ва ло од оно га из де це ни је ко ја је пред хо ди ла. ( Ме ђу 
објек тив ним узро ци ма гу бит ка по ли тич ког ути ца ја, де ло ва ња и уло ге СССР-а/Ру си је 
као гло бал не су пер си ле пре о ста ли су још по ли тич ки, иде о ло шки, ге о по ли тич ки и вој-
но стра те гиј ски гу би так Ис точ не Евро пе, као и гу бит ка соп стве них те ри то ри ја озва ни-
чен у ви ду но во ство ре них др жа ва на обо ду зе мље. Но, оста је пи та ње да ли су гу би ци 
ових ком по нен ти по ли тич ке мо ћи и ути ца ја мо гли, или мо ра ли, би ти ја чи од прет ход но 
из не тих еле ме на та).

 По ли тич ки ста тус, ка рак тер и уло гу су пер си ле СССР је пр ви пут из гу био (са мо и спу-
стио) он да ка да је при стао на то да се пр ва озбиљ на ме ђу на род на кри за по сле про би ја-
ња Бер лин ског зи да, у јед ном од нај ва жни јих свет ских ре ги о на – на Сред њем Ис то ку, 
по ку ша ре ши ти ра том, при ме ном су пер и ор не и не сра змер не вој но-тех но ло шке си ле и 
над мо ћи За па да, под аме рич ким ауто ри те том и вођ ством, и са по ли тич ким и  ме ђу на-
род но прав ним “бла го сло вом” Са ве та без бед но сти УН и ве то ап сти нен ци јом СССР-а. 
Са мо о дри ца ње од по ли тич ког ауто ри те та, ста ту са и ути ца ја су пер си ле, СССР (Ру си ја) 
по твр ди ли су и “ове ри ли” у кри за ма ко је су сле ди ле, ово га пу та у ср цу Евро пе. У кри зи 
раз би ја ња/ рас па да Ју го сла ви је и гра ђан ског ра та у њој, ко ја је ре зул ти ра ла аме рич ко-
на тов ским ин тер вен ци о ни змом про тив Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Ре пу бли ке Срп ске 
- др жа ва срп ског на ро да на ста лих у том ра ту, а кул ми ни ра ла ра том про тив СР Ју го сла-
ви је (Ср би је) и аме рич ко-на тов ским вој ним и ге о по ли тич ким ин ста ли ра њем на Бал ка ну 
и ус по ста вља њем кон тро ле над њим. Иш че за ва њем СССР-а (Ру си је) као су пер си ле из 
свет ске струк ту ре рав но те же мо ћи и њи хо вим при ста ја њем на ста тус и уло гу са мо јед не 
од ве ли ких европ ских си ла, не стао је и ви ше де це ниј ски европ ски и гло бал ни вој но-без-
бед но сни и (гео)по ли тич ки си стем би по лар не рав но те же си ле, мо ћи и ути ца ја.
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ног бу ду ћег го спо да ре ња све том – без ра та. До са да шњи ви со ко тех-
но ло шки су пер и ор ни, „чи сти“ ра то ви САД (сви про тив не ну кле ар-
них про тив ни ка)  у про те кле две де це ни је, од не стан ка гло бал ног 
и европ ског би по лар ног си сте ма рав но те же мо ћи две су пер си ле и 
њи хо вих вој но по ли тич ких бло ко ва, мо гу се схва ти ти као сво је вр-
сна при пре ма, као те сти ра ње и си му ла ци ја за је дан бу ду ћи „иде ал“ 
– во ђе ње и до би ја ње ра то ва  без ра та. Бар не она квог ка кав је до 
са да био по знат.

АМЕРИЧКОСУН-ЦУОВО
НАСЛЕЂЕ-„ФИЛОЗОФСКА“ПОТКА

Древ ни ки не ски вој ни ми сли лац, стра тег и фи ло зофСунЦу, 
у сво ме до да на шњих да на не пре ва зи ђе ном де луУмећератовања, 
из ме ђу оста лог, на пи сао је да је “нај бо ља по ли ти ка у ра ту за у зе ти 
др жа ву не так ну ту, без кр ви...; Раз ру ши ти је, ин фе ри ор но је у од-
но су на ово; За ро би ти вој ску не при ја те ља бо ље је не го уни шти ти 
је; Нај го ра по ли ти ка је на па сти гра до ве. На пад ни гра до ве са мо он-
да ка да не по сто ји дру го ре ше ње... Јер, за до би ти сто ти ну по бе да 
у сто ти ну би та ка ни је вр ху нац ве шти не. Подчинитинепријатеља
безборбе,врхунацјеумећаратовања.“  (кур зив Д.Н.)7)

Ова по след ња Сун Цу о ва ми сао мо гла би се узе ти и за квин-
те сен ци ју укуп не  ње го ве фи ло зо фи је ра то вод ства. Ње на све жи-
на, ак ту ел ност и по ру ка го то во да је трај на и об но вљи ва. Сво ју 
по твр ду она је на шла и у 20. ве ку, до ду ше не то ли ко у нај ве ћем 
де лу ње го вог тра ја ња ко је је би ло обе ле же но ве ро ват но нај стра-
хот ни јим уни ште њи ма љу ди и до ба ра у исто ри ји чо ве чан ства, ко-
ли ко ју је на шла на са мом ње го вом ис те ку, на сме ни ве ко ва и ми-
ле ни ју ма, а на ла зи  је и на ћи ће  је у све ве ћој ме ри у де це ни ја ма 
пред на ма. Али, у јед ном ши рем схва та њу ту ма че њу ра то ва ња, с 
јед не стра не, и у гло бал ним, пла не тар ним раз ме ра ма, с дру ге стра-
не. Гле да но из угла оно га што се од 1990. год. зби ло са јед ном од 
та да шње две гло бал не (гео)по ли тич ке и вој не су пер си ле из дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка - СССР-ом (и оно га што се до га ђа ло са 
ње ном на след ни цом Ру си јом), и са дру гом пре о ста лом су пер си лом 
из би по лар ног ме ђу на род ног по рет ка, су пер си лом уни по лар ног 
ме ђу на род ног по ред ка 90-тих го ди на про шлог ве ка - Сје ди ње ним 
Др жа ва ма, мо гло би се до ћи до за кључ ка да Сун Цу о ва кла сич на 

7) Sun Tzu,TheArtofWar, Tran sla ted by Sa muel Grif fith, For ward by Lid dell Hart, Ox ford 
Uni ver sity Press (UNE SO col lec tion of re pre sen ta ti ve works, Chi ne se se ri es), Lon don, 1963, 
pa per back edi tion 1971, стр. 77-78. Са овом књи гом, на ста лом 500. го ди не пре но ве ере, 
Евро па се пр ви пут су сре ла 1772. год нне за хва љу ју ћи јед ном фран цу ском је зу и ти-ми-
си о на ру из Пе кин га и па ри ском из да њу пре во да.
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ми сао ни је “до вр ше на” ни ти де фи ни тив на. Да ју је мо гу ће до пу-
ни ти, ино ва тив но про ши ри ти и до ве сти до кра ја сле де ћом на шом 
мак си мом ко ја би мо гла да гла си:Учинитинепријатељадасебез
борбе (само)подчини, (само)подјарми, (само)покори, врхунац је
умећаратовања.Но ви европ ски, и свет ски, пост би по лар ни - уни-
по лар ни, уни форм ни, уни со ни по ли тич ки, вој но-без бед но сни и ге-
о по ли тич ки по ре дак јед не су пер си ле - САД (ко ја је би ла и ње гов 
spi ri tus mo vens) де ве де се тих го ди на 20. ве ка,на го ва шта вао је по че-
так бу ду ће пу не по твр де увод не Сун Цу о ве мак си ме на нај ви шем 
мо гу ћем, пла не тар ном, ни воу. Но ви по ре дак про ши рио је мак си-
му кон цеп том вр хун ске умет но сти, ве шти не и ам би ци је гло бал ног 
ли дер ства, кон тро ле, вла да ња и го спо да ре ња САД  (у окол но сти-
ма из гу бље ног гло бал ног иза зи ва ча и про тив ни ка) свим кључ ним 
свет ским ге о по ли тич ким про сто ри ма. Про ши рио ју је и кон цеп том 
до ми нант не, кон трол не по зи ци је и уло ге САД у свим су штин ским 
ме ђу на род ним (ка ко ме ђу др жав ним, та ко и тран сна ци о нал ним и 
тран свла ди ним) еко ном ско-фи нан сиј ско-мо не тар ним, на уч но-тех-
но ло шким, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ним, про па ганд но-ма сме-
диј ским од но си ма, про це си ма и кре та њи ма.8)  

Из угла политичкеи војне стратегијеСАДзаново,пост
совјетско,постхладноратовско,доба иизуглановеглобалневој
неинфокомуникационокомпјутерскетехнолошкемоћиутемељу
овихстратегија, (при че му из ме ђу ове две ди мен зи је стра те ги је 
као да су из бри са не раз ли ке, ода ју ћу ути сак сто пље но сти, спрег-
ну то сти у јед ну је дин стве ну стра те ги ју),СунЦуовамисаодобила
јенајширисмисаоизначењесмисаоподчињавањасветасеби,без
борбе.Овладавања светом “мирним”, “меким” путем крозње
гово,изнуђено,саображавањедруштвеним,менталним,политич
ким, демократским вредностима, обрасцима, институцијама,
интересимаипотребамавладајућесуперсилеивладајућегтрила
тералногсвета,каоврхунацвештинегосподарења.

На де лу је био по че так оства ри ва ња ду го при пре ма ног, и са 
ду го роч но, „ви зи о нар ски“ по ста вље ним ци ље ви ма, про це са „ли-
бе рал но-де мо крат ског“ уоб ли ча ва ња, амал га ми ра ња и уни вер за-

8) И у но вом ме ђу на род ном по рет ку (свет ском дру штву, све ту на ци ја, ме ђу на род ној за-
јед ни ци), на пре ла зу два ве ка и два ми ле ни ју ма, на ста ви ле су се тен ден ци је и про це си 
гло ба ли за ци је, мул ти ла те ра ли за ци је, тран сна ци о на ли за ци је, ме ђу за ви сно сти  и об је ди-
ња ва ња. Ме ђу тим, они су се од ви ја ли, а и да нас се у ак ту ел ном, тран зи ци о ном  „мул ти-
по ла ри зо ва ном уни по ла ри зму“ од ви ја ју,  кроз ак ци је сво ђе ња, “уте ри ва ња”, уни фи ка-
ци је и стан дар ди за ци је (исто доб но и сим пли фи ка ци је, схе ма ти за ци је) све та и од но са, 
ка ко у ње му, та ко и у дру штви ма – др жа ва ма, пре ма јед ном уни со ном ци ви ли за циј ском 
обра сцу по стин ду стриј ског, пост ли бе рал но-де мо крат ског, тех но ло шки и вој но над моћ-
ног све та три ла те рал не за јед ни це, са вре ме не “све те али јан се” са Сје ди ње ним Др жа ва ма 
у је згру и на че лу.



ДушанНиколиш Ратовањебезратабудућност(идеал)америчке...

113

ли зо ва ња “остат ка све та” (остат ка оно га што су да нас још др жа ве-
на ци је) пре ма овом вр хун ском иде ал ном мо де лу. При све му то ме, 
се ри о зном по сма тра чу  се спон та но на ме та ла  јед на асо ци ја тив на 
исто риј ска ана ло ги ја: као да смо би ли не ми све до ци ре не сан се, 
ре а фир ма ци је и ши ре ња тех но ло ги је уну тра шњег со ци јал ног ин-
же ње рин га ти па аме рич ког “мел тинг по та”, по зна тог из исто ри је 
ства ра ња Аме ри ке, са да и у гло бал ним раз ме ра ма, у ме ђу на род ним 
од но си ма. Са сво јом по ли тич ком, при вред ном и вој но тех но ло шком 
(над)мо ћи и ауто ри те том су пер си ле без рав но прав ног гло бал ног 
иза зи ва ча и су пар ни ка ко ји би их мо гао угро зи ти у до глед ној бу-
дућ но сти, Сје ди ње не Др жа ве су би ле ли дер тог про це са. (Пре ма 
јед ном ис тра жи ва њу кван ти та тив не про це не мо ћи др жа ва све та у 
де ве де се тим го ди на ма два де се тог ве ка, на осно ву ве ли чи не њи хо-
ве те ри то ри је, ста нов ни штва, еко ном ске сна ге, вој не мо ћи, на ци о-
нал не стра те ги је и на ци о нал не во ље за спро во ђе ње те стра те ги је, 
нај бли жи кон ку рент Сје ди ње ним Др жа ва ма, ко је су на вр ху ли сте, 
би ла је Ру си ја, са око 80 од сто укуп не мо ћи САД, за тим Ки на, са 60 
од сто, Ја пан и Не мач ка, са око 55 од сто, итд.9) 

АМЕРИЧКАВОЈНАСИЛАЗА21.ВЕК
-ГЛОБАЛНИСМИСАОИУЛОГА

Два ме га фак то ра и фе но ме на де тер ми ни са ла су и об ли ко ва-
ла по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка  сми сао и но ви гло бал ни 
ка рак тер, уло гу и циљ вој ске САД као и прав це вој не док три не и 
стра те ги је САД за по след њу де це ни ју 20. и за пр ве де це ни је 21. 
ве ка.

9) Ray Cli ne, ThePowerofNationsinthe1990s:AStrategicAssessment,Uni ted Sta tes Glo-
bal Stra tegy Co un cil, Uni ver sity Press of Ame ri ca, Was hing ton D.C., 1994. Аутор, ди пло-
мац и док то рант са Хар вар да, оба ве шта јац од ка ри је ре из Дру гог свет ског ра та, у ЦИА 
од ње ног осни ва ња, био је за ме ник ди рек то ра за оба ве штај ни рад (опе ра ци је)  у ЦИА 
(1962-66), по моћ ник др жав ног се кре та ра и на чел ник за оба ве штај ни рад и ис тра жи ва ње 
у Сјејт Де парт мен ту (1969) и предссдник  Са ве та за гло бал ну стра те ги ју САД у Ва шинг-
то ну.

 Већ од агре си је САД на Ирак у тзв. пр вом за лив ском ра ту 1991.го ди не, са знај но је и ме-
то до ло шки, по ста ло не до вољ но и не функ ци о нал но ви ше ту ма чи ти аме рич ку гло бал ну 
уло гу пу тем “кла сич них”, кон вен ци о нал них и де лом пре ва зи ђе них ис тра жи вач ких ка-
те го ри ја и ин стру ме на та као што су на при мер: гло бал но ли дер ство, нео им пе ри ја ли зам, 
до ми на ци ја, хе ге мо ни зам, ин тер вен ци о ни зам, прет ња си лом и при ме на си ле, при ти ска, 
итд. Јер, гле да но по себ но из угла ма ле зе мље, ка да су САД у пи та њу реч је о да ле ко 
озбиљ ни јој по ја ви - о ду го роч ној пла ни ра ној стра те гиј ској замислиинамерипреузи
мањарегионалнеиглобалнебезбедности и,можда,судбинесветаусвојеруке уз по-
моћ све сна жни је ин фра струк ту ре мо ћи: вој но-без бед но сне и оба ве штај но-кон трол не; 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не и ком пју тер ско-ме диј ске; тран сна ци о нал ног ка пи та ла и 
тр го ви не; свет ских фи нан си ја; по ло жа ја у Са ве ту без бед но сти и ли дер ске уло ге у НА-
ТО-у.)
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Пр ви је био, иш че за ва ње СССР-а (Ру си је), и ње ног вој но- 
по ли тич ког са ве за Вар шав ског пак та, као дру ге, „ком плет не“ су-
пер си ле и ви ше де це ниј ског кон тра пунк та аме рич кој мо ћи; за тим, 
о(п)ста нак САД, и НА ТО- а, као је ди не це ло ви те и нео кр ње не су-
пе р си ле: и не ста нак рав но те же (гео)по ли тич ке мо ћи и ути ца ја су-
пер си ла, као осно ве по сто ја ња европ ског и гло бал ног ме ђу на род-
ног по рет ка би по ла ри зма.

Дру го ли це овог исто риј ског кре та ња је би ло с јед не стра не, 
убла жа ва ње и знат но сма ње ње со вјет ске/ру ске ну кле ар не прет ње 
Аме ри ци (и обрат но) и, с дру ге, бит но сма ње на опа сност и ри зик 
од гло бал ног ну кле ар ног ра та, “ну кле ар не раз ме не”, ме ђу су пер-
си ла ма, од но сно прет ње пла не тар ним ну кле ар ним ра том и ду го-
трај ним ка та стро фал ним кли мат ским и би о ло шким по сле ди ца ма 
но вог, чо ве ком иза зва ног, ну кле ар ног ле де ног до ба (зи ме) до ко га 
би до шло”ис пу ца ва њем” чак и скром ни јег де ла ну кле ар них ар се-
на ла САД и СССР-а (Ру си је). Ком пју тер ски ве ро до стој но си му ли-
ра ни и про ра чу на ти сце на ри ји ну кле ар не зи ме од стра не на уч ни ка 
с обе стра не по чет ком и сре ди ном осам де се тих го ди на, уз аме рич-
ки аван гард ни, со фи сти ци ра ни вој но тех но ло шки про грам ла сер-
ске стра те гиј ске од бра не по ста вље не у Зе мљи ној ор би ти из тог 
пе ри о да (Ини ци ја ти ва за стра те гиј ску од бра ну - СДИ), од лу чу ју ће 
су ути ца ли на обе су пер си ле,посебнонаСССР, да при хва те да ље 
ли ми ти ра ње и ре ду ко ва ње стра те гиј ских ну кле ар них ка па ци те та. 
Ме ђу тим, иако је за САД гло бал на ну кле ар на рат на прет ња и опа-
сност за из ве стан, мо жда и ду жи, пе ри од скло ње на у дру ги стра те-
гиј ски план (спо ра зу ми са СССР-ом, од но сно Ру си јом, и не до вољ-
ност ка па ци те та ки не ске ну кле ар не прет ње), то ни је зна чи ло да се 
о њој и да ље ни је раз ми шља ло и да се са њом ни је ра чу на. Да нас се 
то ра ди са мо на је дан ма ње гро зни чав на чин и уз отва ра ње но вих 
мо гућ но сти, при о ри те та и фор ми гло бал ног и ре ги о нал ног вој ног, 
вој но-по ли тич ког и оба ве штај но-без бед но сног де ло ва ња по мо ћу 
нај но ви јих вр хун ских тех но ло ги ја у ге о по ли тич ки и ге о е нер гет ски 
и ре сурс но ви тал ним зо на ма. Мно ги вој ни прин ци пи, обра сци, ин-
сти ту ци је  и док три нар не и стра те гиј ске па ра диг ме САД из епо хе 
би по ла ри зма и вре ме на  опа сно сти од оп ште ну кле ар ног су ко ба, 
по ста ја ле су по сте пе но пре ва зи ђе не и за ме њи ва не но вим, аде кват-
ним епо хи уни по лар ног по рет ка је ди не су пер си ле као и епо хи вој-
но-тех но ло шке ре во лу ци је “тре ћег та ла са”. 

Дру ги ме га фак тор био је ква ли та тив ни скок, на пре дак на 
по љу ин фор ма тив но-те ле ко му ни ка ци о не и ком пју тер ске тех но ло-
ги је, тех но ло ги је но вих ма те ри ја ла и са те лит ске тех но ло ги је, од-
но сно ви со ко тех но ло шко, со фи сти ци ра но ино ви ра ње и тран сфор-
ми са ње (ре во лу ци о ни са ње) ору жа них сна га САД  ко је је до ве ло 
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до про жи ма ња и ин те гри са ња свих вој них си сте ма и под си сте ма и 
це ло куп не вој не ор га ни за ци је овим тех но ло ги ја ма. Про дор “тех но-
ло ги ја бу дућ но сти” у ору жа не си сте ме и вој ну ор га ни за ци ју САД, 
упо ре до са уло гом је ди не и вла да ју ће су пер си ле и са укла ња њем 
гло бал не прет ње ну кле ар ним ра том, усло ви ли су по ја ву но вих 
схва та ња (бу ду ћег) ра та и уло ге и при ро де ору жа них сна га и ра-
то вод ства, као и но вих вој но-по ли тич ких кон цеп ци ја и стра те ги-
ја. Шта ви ше, ме ђу и гра и си нер ги ја ова два фак то ра ство ри ли су 
од Сје ди ње них Др жа ва вр сту но ве, ор ве лов ски фу ту ри стич ке би-
ком по зит не ле гу ре, амал га ма по мо ћу ко га је при ме на Сун Цу о ве 
мак си ме и ње не про ши ре не, “пла не та ри зо ва не” вер зи је, по ста ја ла 
мо гу ћа и оства ри ва.

Пре ма Елиоту Коену, про фе со ру стра те гиј ских сту ди ја на 
Пол Ни це Фа кул те ту за ви со ке ме ђу на род не сту ди је Џонс Хоп-
кинс Уни вер зи те та, “аме рич ки вој ни пла не ри су пре ско ро де сет 
го ди на пред ви де ли на до ла зе ћу ре во лу ци ју у вој ној обла сти. Јед-
на та ква про ме на ће отво ри ти пут фун да мен тал ном пре у ре ђе њу 
ста ња аме рич ких ору жа них сна га...” По ње му,“војнотехнолошку
револуцијућеуобличитимоћнесилекојеводепореклоизвандоме
наратовања. Шта ви ше, она ће пред ста вља ти вр ху нац у мо дер ној 
вој ној ор га ни за ци ји...”, и, “са мо је (ре во лу ци ју, прим. Д.Н.) САД 
мо гу пот пу но ис ко ри сти ти са сво јом огром ном аку му ла ци јом вој-
ног ка пи та ла, че ти ри пу та ве ћом од вој ног бу џе та нај бли же си ле 
и са не пре ва зи ђе ном мо гућ но шћу ин те гри са ња сло же них тех но-
ло шких си сте ма, Ме ђу тим, САД мо гу би ти на че лу ре во лу ци је у 
вој ној обла сти са мо уко ли ко има ју ја сну кон цеп ци ју о то ме за шта 
же ле да ко ри сте сво ју вој ну моћ.” 10) 

ЏозефНај, про фе сор Уни вер зи те та Хар вард и сво је вре ме но пред-
сед ник Са ве та за на ци о нал ну оба ве штај ну де лат ност САД и под се кре тар 
ми ни стар ства од бра не за ме ђу на род не од но се, и ад ми ралВиљемОувенс, 
ра ни ји за ме ник на чел ни ка Здру же ног ге не рал шта ба ору жа них сна га САД, 
сма тра ли су да је у све ту ко ји се му ње ви то ме ња,информација,осо би то
војна информација “о крај ње сло же ним до га ђа ји ма у великим географ
скимобластима, и ње но при ку пља ње, кла си фи ко ва ње, об ра да, пре но ше-
ње и при ка зи ва ње,далековажнијаодсамогвођењарата”.Војнобезбед
носнаинформација (као, уоста лом, и по ли тич ка, фи нан сиј ско-еко ном ска 
и на уч но-тех но ло шка) о оно ме што се де ша ва у све ту, “по ста је кључ на 
ро ба инајбитнијиелементиресурсмоћиу са да шњиммеђународнимод
носима, исто она ко као што су прет ња и упо тре ба вој не си ле би ле схва-
ће не као кључ ни из вор мо ћи у ме ђу на род ном си сте му ко ји је био у сен ци 

10) El li ot Co hen, “A Re vo lu tion in War fa re”, ForeignAffairs, Vol. 75, No. 2.  March/April 1996, 
стр. 37-41 и 51-52.
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прет ње од по тен ци јал ног су да ра су пер си ла.”11).   (кур зив Д.Н.)  За На ја 
и Оувен са, “она зе мља ко ја мо же нај бо ље да пред во ди ин фор ма-
ци о ну ре во лу ци ју би ће моћ ни ја од би ло ко је дру ге. У до глед ној 
бу дућ но сти”, по њи ма, “та зе мља је САД. Аме ри ка има очи глед ну 
моћ у вој ној си ли и еко ном ској про из вод њи. Ипак, ње на суп тил ни ја 
ком па ра тив на пред ност је ње на мо гућ ност да при ку пља, об ра ђу је, 
ши ри ин фор ма ци је и да де лу је на осно ву њих.” За хва љу ју ћи то ме, 
“она до ми ни ра у ва жним ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма и тех но-
ло ги ја ма об ра де ин фор ма ци ја, као што су - над зор из ко смо са, ди-
рект но еми то ва ње, ра чу на ри ве ли ке бр зи не, и по се ду је мо гућ ност 
да без прем ца ин те гри ше сло же не ин фор ма ци о не си сте ме.”12)

„СУН-ЦУОВСКА“ВИСОКОТЕХНОЛОШКА
РЕВОЛУЦИЈАУОРУЖАНИМСНАГАМАСАД

Је дан од ауто ра ко ји је де ве де се тих го ди на сво јим све жим и 
про дор ним за па жа њи ма, са зна њи ма и ис тра жи ва њи ма лу цид но и 
на дах ну то по кре нуо но ви при ступ ме сту и уло зи ору жа них сна га, 
оруж ју, ра ту и ра то ва њу на пра гу 21. ве ка и у но вом ви со ко- тех но-
ло шком “пеј за жу” тре ћег тех но ло шког, и ци ви ли за циј ског, та ла са 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не и ком пју тер ско-ки бер нет ске ре во-
лу ци је, био јеАлвинТофлер. У књи зи РатиантиратОпстанак
уосвит21.века, 13). ко ју је на пи сао са су пру гом Хај ди на кон ис ку-
ста ва из ра та САД и за пад не ко а ли ци је про тив Ира ка 1990-91. год. 
и по сле рас па да би по ла ри зма, а уз по моћ око че тр де сет са рад ни ка 
и вој них и ци вил них екс пе ра та и на уч ни ка са ко ји ма су оба вље ни 
раз го во ри, То флер је по кре нуо и отво рио број на иза зов на пи та ња, 
аспек те и ди мен зи је ра та, као што су: ње гов сми сао, об лик и ци ље-
ви у но вој епо хи у ко јој се, под деј ством ре во лу ци о нар них, “би ком-
по нент них” - ге о по ли тич ких и вој но тех но ло шких, про ме на го то во 
из ко ре на ме ња ју при ро да и уло га ра та и ра то ва ња, што ће ути ца ти 
и на бу ду ће вој не и по ли тич ке док три не и стра те ги је.

У ери пост би по лар них, пост хлад но ра тов ских ме ђу на род-
них од но са, уме сто не ка да шње јед не, ве ли ке гло бал не вој не (рат-
не) прет ње за САД,  ја вља се дис пер зи ја прет ње, ње но раз ла га ње, 
“усит ња ва ње”. По То фле ро ви ма, до шло је  до де гло ба ли за ци је, 
де ну кле а ри за ци је, до “уситњавања” и “локализације” и регио
нализацијерата и, след стве но то ме,допотребе“уситњавања”,

11) Jo seph Nye, Wil li am Owens, “Ame ri cas In for ma tion Ed ge”, ForeignAffairs, Vol. 75, No. 2, 
March/April 1996, стр. 24.

12) Исто,стр. 20. 

13) Al vin and He i di Tof fler, WarandAnti–War:SurvivalattheDawnofthe21stCen tury, Lit tle 
Brown and Com pany, Bo ston, 1993.
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“демасификације”, професионализације, високоспецијализације и
технологизацијеоружанихснага. Спе ци јал не, тај не, “по кри ве не” 
опе ра ци је ма лих раз ме ра и ни ског ин тен зи те та ( али, у ин фор ма-
ци о но-ко му ни ка ци о ном сми слу и по пре ци зно сти и ра зор но сти, 
ви со ког ин тен зи те та) испецијалнејединице(про же те, под у пр те и 
ин те гри са не со фи сти ци ра ним тех но ло ги ја ма), све ви ше до би ја ју 
на зна ча јукаодоминантнаформабудућегратовања. У 1992. го-
ди ни аме рич ка ко ман да спе ци јал них опе ра ци ја рас по ла га ла је са 
42.000 вој ни ка у сва три ро да, рас по ре ђе них у 21 др жа ви све та са 
мо гућ но шћу упо тре бе и у так тич ке и у стра те гиј ске свр хе. То флер 
је уочио да вла де упо тре бља ва ју спе ци јал не опе ра ци је и је ди ни це у 
пре вен тив не свр хе - за спре ча ва ње ве ћег ра та, за уни ште ње оруж ја 
за ма сов но деј ство, за по ли тич ке ци ље ве и то по ре ла тив но ни ској 
це ни. Ме ђу тим, он уви ђа и то да их мо гу, и да ће их све че шће, 
ко ри сти ти не ви ше са мо др жа ве не го и но ви тран сна ци о нал ни, 
тран свла ди ни ак те ри ра то ва ња ма лих раз ме ра - раз не ме ђу на род не 
аген ци је, ор га ни за ци је, удру же ња, тран сна ци о нал не кор по ра ци је, 
гру пе и по кре ти. “Они ко ји са ња ју о јед ном све ту ко ји би био ви ше 
ми ро љу бив”, за кљу чио је То флер, “мо ра ју за бо ра ви ти на ста ре ко-
шма ре ну кле ар не зи ме, и сме ста по че ти да ма што ви то раз ми шља ју 
о по ли ти ци, мо ра лу и вој ној ре ал но сти спе ци јал ног ра то ва ња (ра-
то ва ња ма лих раз ме ра) у 21. ве ку.”14)  

У свим ра то ви ма ко је су САД во ди ле у про те кле две де це ни-
је, од пр вог ра та про тив Ира ка 1991. го ди не, пре ко ра та про тив Ср-
би је 1999., Аф га ни ста на 2001. и Ира ка 2003., па до Ли би је у 2011.,
америчка“космичкамашина” до би ла је но ву ди мен зи ју - вој на ко-
смич ка,орбитална,сателитскакомандноконтролнокомуникаци
онокомпјутерска, информационообавештајна инфраструктура
(С4I2) за во ђе ње ра та на Зе мљи, сме ште на је у ор би ти и су штин ски 
за ви си од вој них са те ли та као плат фор ми-ре ле ја. “Рат про тив Ира-
ка (1991. god., прим. Д.Н.) био је пр ви при мер у ко ме су бор бе не 
сна ге би ле у ве ли кој ме ри раз ме ште не, по др жа не, и под ко ман дом 
и кон тро лом уз по моћ са те лит ских те ле ко му ни ка ци ја.” 15)

14)  Исто, стр. 97.

15) Пу ков ник Ален Кем пен, ра ни ји на чел ник за по ли ти ку ко-ман до ва ња и кон тро ле у Ми-
ни стар ству од бра не САД. Пре ма из во ри ма кор по ра ци је “Ma tra-Mar co ni Spa ce UK Ltd.,”  
“то је био пр ви ствар ни тсст, у рат ним усло ви ма, ам срич ке ко смич ке ин фра струк ту ре 
вред не 200 ми ли јар ди до ла ра, и пр ва по твр да у бор би вој них ула га ња Фран цу ске и Ве-
ли ке Бри та ни је у ко смич ку тех но ло ги ју, вред них јед ну ми ли јар ду до ла ра.”

 Ко а ли ци о не сна ге су у ра ту про тив Ира ка 1999. го ди не има ле не по сред ну ко рист од око 
60 вој но-оба ве штај них са те ли та, ме ђу њи ма и: једанаeст “Keyho le” са те ли та спе ци ја ли-
зо ва них за пра вље ње су пер пре ци зних фо то са; за тим, су пер тај них “Mag num” са те ли та 
за при слу шки ва ње те ле фон ских раз го во ра; “LAC RO SE” са те ли та за при ку пља ње ра-
дар ских сли ка; са те ли та “Whi te Cloud”, за ло ци ра ње не при јатсљских бро до ва; “Jump-
se at” са те ли та за де тек то ва ње стра них елек трон ских тран сми си ја и ко му ни ка ци ја, као и 
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Ко смос је до дао че твр ту ди мен зи ју са вре ме ном ра то вод ству. 
Он има су штин ску уло гу без ко је је пла ни ра ње и из во ђе ње би ло ко-
је зна чај ни је оба ве штај но-без бед но сне или вој не опе ра ци је да нас 
не мо гу ће. До ми нант на по де ла и јаз ме ђу зе мља ма у по гле ду њи хо-
ве вој не мо ћи је по де ла на оне ко је су ко смич ке си ле и ко је ужи ва ју 
све пред но сти са те лит ске тех но ло ги је, и оне ко је то ни су.Ратови
епохетрећегталасаће, пре ма То фле ро ви ма,одлучујућезависити
одакцијаидејставаизваниизнадЗемље. 16)

По ред ово га, у по след ње две де це ни је САД раз ви ја ју,  ис про-
ба ва ју и уве ли ко у ра то ви ма при ме њу јутзв.паметна,интелтент
на,аутономнаоружја ко ји ма се упра вља из ве ли ке уда ље но сти и 
ко ја по се ду јувисоку,селективнупрецизност. (Кр ста ре ћи про јек-
тил је већ по стао оби чан при мер та квог оруж ја. Јед ном лан си ран, 
он по чи ње да деј ству је ауто ном но на ба зи прет ход но за да тог про-
гра ма). Роботиратници, или “ме ха нич ке уби це”, “иде ал ни те ро-
ри сти” у све три бор бе на ам би јен та (“ро бо те рор”) све ви ше осва ја-
ју про стор и у раз ми шља њи ма вој них стра те га и пла не ра, кре а то ра 
вој не бу дућ но сти.17) „Ко ри шће ње ро бо та за бор бу у ра то ви ма већ је 
у то ку. Ле ти ли це ко ји ма упра вља ју ро бо ти кр ста ре не бом; ро бо ти-
вој ни ци кон тро ли шу ни ша не оруж ја на ра ти шти ма; ро бо ти-дро и ди 

од број них дру гах ко му ни ка ци о них, ме те о ро ло шких и на ви га ци о них са те ли та. По да ци 
пре ма: А. Tof fler,исто, стр. 98-99.

16) У вој ној и стра те гиј ској лек си ци и те о ри ји већ је афир ми сан по јам -“Геополитикако
смоса” ко ји се об ја- шња ва но вом стра те гиј ском три ја дом: ко вла да ор би тал ним ко смо-
сом, вла да Зе мљом; ко вла да Ме се цом, вла да ор би тал ним ко смо сом; ко вла да тач ка ма  
Ј14 и Ј15 (рав но те жним тач ка ма у ко ји ма су гра ви та ци о не си ле Зе мље и Ме се ца на 
ну ли), вла да си сте мом Зе мља - Ме сец. (Ан ти ци пи ра ју ћи не ко ли ко де це ни ја уна пред, 
аме рич ки фу ту ро лог  Џејмс Кан тон  ви ди све о бу хват ну ко ло ни за ци ју све ми ра од стра не 
Зе мља на. „Има ће мо мо гућ ност“, сма тра он, „да се опре де ли мо за ге нет ске на до град ње 
за жи вот у ван зе маљ ским усло ви ма...у но вим бо ра ви шти ма... Ро бот ске ко ло ни је ши ром 
на шег сун че вог си сте ма...омо гу ћи ће нам да се ба ви мо ко смич ком тр го ви ном ши ро ких 
раз ме ра...ши ром на ше га лак си је би ће ко ри шће но пре ко хи ља ду ро бот ских ван зе маљ-
ских ми си ја...у обла сти про из вод ње, от кри ва ња ре сур са и ко му ни ка ци ја.“ Džejms Kan-
ton, Ekstremnabudućnost.Najznačajnije tendencijekojećepromeniti svetunarednihpet,
desetilidvadesetgodina, Clio (Op sta nak), Be o grad, 2009., стр. 349-350.)

17) Ис тра жи вач ка ла бо ра то ри ја ратнe мор на ри це САД раз ви ла је софт вер ко ји омо гу ћу је 
ро бо ти ма да ру ди мен тар но ра су ђу ју и учс из ла зе ћи на крај са нео че ки ва ним си ту а ци ја-
ма. Про ве рен на си му ла то ру, софт вер је “на у чио” да призeмљи ло вац F/А-18 “Ногnеt“ 
без бед но на па лу бу но са ча ави о на. Исти софт вер је мо гао да уве ћа спо соб ност ави о на 
да из бег не про тив а ви он ски про јек тил са 40 на 99 од сто. DAR PA („Аген ци ја Пен та го на 
за аван гард не ис тра жи вач ке про јек те“) по кре ну ла је, још по чет ком осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, про је кат SНАRC, ис тра жи вањс ро бо та ко ји са ми од лу чу ју и ко ји се по-
ве зу ју у ши ру гру пу (је дан ме га-ро бот) са ме ђу соб ном ко му ни ка ци јом и по тен ци јал ном 
“ко лек тив ном” све шћу, или, чак, ко лек тив ном те ле па ти јом. У де ба та ма ме ђу на уч ни ци-
ма ко ји ра де на ауто ном ним оруж ји ма са спо соб но шћу не за ви сног од лу чи ва ња, јав љла  
се и за бри ну тост у ве зи са мо рал ним и вој ним им пли ка ци ја ма: “Јед ном ка да са мо ре-
про ду ку ју ће рат не ма ши не на ста ну, њи хо во де мон ти ра ње мо же по ста ти не мо гу ће - он 
до словцс мо гу би ти из ван кон тро ле”. А. Тоfflег,исто, стр. 114-115, 117.
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ће се у бу ду ћим ра то ви ма бо ри ти и фи зич ки и у вир ту ел ним сај бер 
све то ви ма, ко ји ма вла да ју ро бо ти-рат ни ци“.18)

Ме ђу фак то ри ма и раз ло зи ма ко ји у све ве ћој ме ри иду у при-
лог ро бо ти за ци ји и “сен зо ри за ци ји” жи ве вој не си ле и ра ти шта су: 
ви со ка це на ра да пла ће них вој них про фе си о на ла ца и спе ци ја ли ста 
(еко ном ско-про фит ни мо тив уште де тро шко ва) и ну кле ар но, би о-
ло шки и хе миј ски за тро ва но ра ти ште. Ме ђу тим, нај бит ни ји раз лог 
за бо- га те вој не си ле ле жи у ве ли чи ни, у це ни људ ских жр та ва 
ко је су, на при мер, аме рич ко дру штво и ње го ва јав ност спрем ни 
да при хва те и под не су у окол но сти ма, њи ма са свим по зна те, из ра-
зи те вој не ви со ко тех но ло шке су пер и ор но сти и над мо ћи ко ју САД 
оства ру ју у од но су на оста ли свет. За ге не рал-ма јо раЏериХарисо
на, ра ни јег ше фа ис тра жи вач ко- раз вој них ла бо ра то ри ја коп не них 
сна га САД, “екс трем но ни ски гу би ци за пад не али јан се у ра ту про-
тив Ира ка 1991., по ста ви ли су стан дард ко ји је мно ге за чу дио. Пре-
сли ка ва ње тог стан дар да у бу ду ћи рат, во ди ро бо ти за ци ји ра та.”19)

Минијатуризацијом роботаратника, њи хо вим сво ђе њем 
на мини, микро и нано димензије (“наноратници”), (о бу ду ћим 
на пред ним ро бо ти ма - ан дро и ди ма, а ти ме и рат ни ци ма, са ор-
ган ским умом, да се и не го во ри), већ је на чи њен при ро дан ко рак 
у про це суповлачењасопственогљудстваизпрвихборбенихли
нија у ратовању са класичнимпротивником, оним из вој но-тех-
но ло шког ка ме ног до ба. Пре ма То фле ро вом ми шље њу, “па мет на 
оруж ја”, вој ни коп не ни, ва зду шни, по мор ски ми ни ро бо ти, за тим 
са те ли ти, ла се ри ве ли ке сна ге, еко ло шко-би о ло шко-кли мат ска (ме-
те о ро ло шка) оруж ја и ви со ко тех но ло ги зо ва на спе ци јал на деј ства и 
опе ра ци је ма лих, али ви со ко ра за ра ју ћих ди мен зи ја, за у зе ће по чет-
ком 21. ве ка пре о вла ђу ју ће ме сто у на ста ју ћим фор ма ма ра то ва ња 
Сје ди ње них Др жа ва и тзв. ме ђу на род не „ко а ли ци о не“ за јед ни це. 
За јед нич ко тки во ко је ће по ве зи ва ти и де тер ми ни са ти ра то вод ство 
вој ски ове ци ви ли за ци је не ће, ме ђу тим, би ти хар двер већ - зна ње.

ВојнотехнолошкареволуцијауСједињенимДржавама, за-
по че та осам де се тих го ди на 20. ве ка, ко ја се из го ди не у го ди ну 
убр за ва, на ме ће и отва ра но ве пу те ве за фун да мен тал но ме ња ње 
по сто је ћих кон вен ци о нал них вој них и без бед но сних при о ри те та, 
ци ље ва, фор ми и ин сти ту ци ја, као и док три нар них и стра те гиј ских 

18) Џ. Кан тон, исто, стр. 343.

19) Ши ре им пли ка ци је но вих, ауто ном них, “па мет них” оруж ја, из ви ђач ких, оба ве штај них  
и бор бе них ави о на-ро бо та/дро но ва,  под мор ни ца-ро бо та, ро бо та - рат ни ка, из нео је сво-
је вре ме но и Хен ри Ју ен, је дан од во де ћих ис тра жи ва ча и екс пе ра та за про тив под мор-
нич ко ра то ва ње, у ин тер ном па пи ру не по сред но по за вр шет ку пр вог ра та про тив Ира ка: 
“Је дан од нај ва жни јих ци ље ва у раз во ју но вог оруж ја би тре ба ло да бу де сма ње ње, или 
пот пу но од стра њи ва ње људ ског ри зи ка. Про сто рс че но, оруж је или опре ма тре ба ло би 
да бу ду, до ме ре ко ли ко је то мо гу ће, без људ ске по са де, зна чи - ро бо ти зо ва ни”.  А. 
Тоffler,исто, стр. 110.
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окви ра, фор ми ра них на прет ход ној, ви ше де це ниј ској ма три ци би-
по лар ног ме ђу на род ног по рет ка рав но те же мо ћи су пер си ла, исто-
вре ме но по ста вља ју ћи стан дар де за фор му ли са ње и ан ти ци пи ра ње 
но вих.20)

Ме ђу мо гу ћим прав ци ма но вог при сту па и кре та ња, ис ти-
чу се, ме ђу оста лим, сле де ћи: дра стич но сма ње ње ору жа них сна-
га; по сте пе но не ста ја ње ма сов не, ре грут не вој ске (од 1974. го ди не 
аме рич ка вој ска је про фе си о нал на); не ста ја ње тра ди ци о нал не по-
де ле на три ви да вој ске; нео дво ји вост ва зду шно- коп не них опе ра-
ци ја јед них од дру гих, и њих за јед но од ко смич ко-са те лит ске ком-
по нен те; на пу шта ње ста рих фор ми вој не ор га ни за ци је и ства ра ње 
но вих; ства ра ње ви со ко спе ци ја ли зо ва не и ви со ко тех но ло ги зо ва не 
вој ске; ства ра ње но вог про фе си о нал ног ка дра - “ин фор ма тив них, 
ки бер рат ни ка”; ула га ње не у о би ча је но ви со ких сред ста ва у вој но 
ис тра жи ва ње и раз вој; из два ја ње екс клу зив ног кру га зе ма ља са ви-
со ко тех но ло ги зо ва ним и со фи сти ци ра ним ору жа ним сна га ма.

НОВА,СУН-ЦУОВСКА,ГЛОБАЛНАAMEРИЧКА
НАДМОЋ–ПУТЕМ“МЕКЕМОЋИ”

Нова војна високотехнолошка информационокомуникаци
онокомпјутерска моћ и вођство САД, као ди мен зи ја све у куп не 
вој не мо ћи САД за  21. век, од но сно,новавојнанадмоћСАД за-
сно ва на на но вом из во ру си ле - на но вој вој ној ви со ко тех но ло шкој 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о но-ком пју тер ској ин фра струк ту ри и 
ли дер ству, ус по ста вље на и по сте пе но уве де на у ору жа ним сна га ма 
САД у по след ње две де це ни је, ис по ља ва се у три кључ на аспек та.

Пр ви је, уса вр шен, це ло вит и ин те гри сан са те лит ски и сен-
зор ски, ор би тал но ста ци о ни ран и под у прт, гло бал ни ISR и С412 
си стем. ISR  је си стем над зи ра ња, из ви ђе ња, ре ког но сти ци ра ња и 
при ку пља ња оба ве ште ња и по да та ка, пре све га вој не и без бед но-
сно-оба ве штај не,21) а за тим и по ли тич ке, тех но ло шке и дру ге при-
ро де, док је С412 је спрег ну ти си стем, од но сно ин те гри са на мре жа 
и ин фра струк ту ра вој ног ко ман до ва ња, кон тро ле, ко му ни ка ци је, 
ком пју тер ске об ра де и оба ве штај не функ ци је.

20)  “САД мо ра ју та ко по де си ти сво ју вој ну и сво ју спољ но по ли тич ку стра те ги ју у том сми-
слу да оне од ра жа ва ју на ра ста ју ћу ком па ра тив ну пред ност Аме ри ке у ин фор ма ци о ним 
ре сур си ма”. Ј. Nye,  W. Owens, „Ame ri cas In for ma tion Ed ge”, исто, стр. 23.

21) Вој на оба ве штај на функ ци ја до би ла је у САД  и но во име - “информационавладавина”. 
Пре ма ис ка зу аме рич ког ге не рал-ма јо ра Ви ље ма Не ша,верификација вој ног де ла Деј-
тон ског ми ра у Бо сни сре ди ном де ве де се тих го ди на, спро во ди ла се на сле де ћи на чин: 
“УБосниминемамоаргументе.Једноставноимпредамовидеоснимке,иониуклањају
својетенкове”.Wal ter Wri ston, “Bits, Bytes and Di plo macy”, ForeignAffairs,Vol. 76, No. 
5, Sep tem ber/Oc to ber 1977, str. 178.
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Дру ги аспект је, пре ци зно и до ми нант но зна ње, тј. пред ност 
у по зна ва њу бо ји шта, бор бе ног про сто ра, це ло ви та сли ка о ње му, 
и то у ре ал ном вре ме ну - тзв.ситуационознање, или “ситуациона
свест” ко ја је про из вод је дин стве ног и ин те гри са ног ISR. и С4I2 си-
сте ма -“системасистема”. Ова кав је дан гло ба ли зо ван, “ор ве ли-
зо ван” над си стем омо гу ћа ва Сје ди ње ним Др жа ва ма си сте мат ско, 
кон ти ну и ра но пра ће ње (у ре ал ном вре ме ну), кла си фи ко ва ње, об-
ра ду, пре нос и ви ше ди мен зи о нал но при ка зи ва ње вој них и дру гих 
ин фор ма ци ја о ве о ма сло же ним по ја ва ма, си ту а ци ја ма и до га ђа ји-
ма ко ји се де ша ва ју на ве ли ким ге о граф ским про сто ри ма. Пре ма 
ад ми ра лу Оувен су.22) “си стем си сте ма”, пу тем ин те гри са не мре же 
ра зно вр сних сен зо ра (са те лит ских, ра дар ских, тер мо, ви део, аку-
стич них, ин фра цр ве них итд.) обез бе ђу је кон ти ну и ра ни над зор 
по сва ком вре ме ну и пру жа сло же ну ин фор ма ци ју, “си ту а ци о ну 
свест”, вој ном ко ри сни ку о по тен ци јал ном или, пак, о ак ту ел ном 
бо ји шном про сто ру ве ли чи не око 320 км са 320 км и, да ка ко, у ре-
ал ном вре ме ну. ( По ре ђе ње са укуп ним про стор ним “га ба ри том” 
бив ше СФР Ју го сла ви је, или са да шње Ре пу бли ке Ср би је, нај бо љи 
је и на ма нај бли жи на чин са гле да ва ња ка па ци те та аме рич ког вој-
ног ISR-C4I2 си сте ма нај ви ше тех но ло ги је.) Пандан некадашњој
трциунуклеарномнаоружавањукаодетерминишућојкатегорији
хладноратовскебиполарнепарадгме,данасбимогладабудевојна
технолошкатркау“системусистема”.

Тре ћа бит на ди мен зи ја и ком по нен та но ве вој не мо ћи Сје ди-
ње них Др жа ва је сте оства ре ни ни во и ква ли тет пре ци зно сти оруж-
ја, њи хов до мет и ра зор на моћ, њи хо во во ђе ње и упу ћи ва ње са ве-
ли ких да љи на, као и ин те гри са ност са “си сте мом си сте ма”.

Ме ђу тим, ме ђу аме рич ким вој ним ана ли ти ча ри ма би ло је и 
оних ко ји су од го во ре на иза зо ве и ди ле ме у ве зи са сми слом, ка-
рак те ром и гло бал ном уло гом ору жа них сна га САД у епо хи уни-
по ла ри зма у ме ђу на род ним од но си ма, на ла зи ли не то ли ко, или не 
са мо, у по ста вља њу и де фи ни са њу ра ди кал но но вих прин ци па и 
при о ри те та де тер ми ни са них им пре сив ним ре зул та ти ма вој но тех-
но ло шке ре во лу ци је у по след њој де це ни ји. Они су их про на ла зи-
ли ви ше у пре и спи ти ва њу и тран сфор ма ци ји по сто је ће струк ту ре 
ору жа них сна га, у ре ло ка ци ји и пре у сме ра ва њу бу џет ских сред ста-
ва без зах те ва за њи хо вим по ве ћа њем, ста вља њем но вих на гла са ка, 
и оства ре њем уште да уну тар по сто је ће вој не струк ту ре и ор га ни-
за ци је.

Та ко, на при мер, заВиљемаОдома, ге не рал-пот пу ков ни ка у 
пен зи ји и сво је вре ме но ди рек то ра Сту ди ја за на ци о нал ну без бед-

22)  J. Nye, W. Owens, исто.
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ност Хад сон ин сти ту та, 23) САД су, од сре ди не осам де стих го ди-
на про шлог ве ка, ула га ле све ви ше сред ста ва и тех но ло ги је у по-
мор ску моћ - мор на рич ку ави ја ци ја са гру па ма но са ча ави о на и у 
мор на рич ку пе ша ди ју (ма рин ски кор пус). Ме ђу тим, по мор ска моћ, 
по ње му, у све ве ћој ме ри за ста ре ва и по ста је не по треб на и пре ску-
па у усло ви ма по сто је ћих тех но ло шких мо гућ но сти, ка па ци те та и 
пред но сти ко ји ма рас по ла жу ва зду хо плов ство и коп не не сна ге, а 
по себ но у усло ви ма њи хо вог об је ди ње ног деј ства (ва зду шно-коп-
не на бит ка). Пре ма де се то го ди шњем пла ну Пен та го на сре ди ном 
де ве де се тих го ди на, би ло је пред ви ђе но 260 ми ли јар ди до ла ра за 
одр жа ње ва зду шне мо ћи САД ба зи ра не на бор бе ним гру па ма но-
са ча ави о на, а „са мо“ 126 ми ли јар ди за одр жа ње ва зду шне мо ћи 
САД (так тич ке и тран спорт не) ба зи ра не на коп ну (у са мим САД 
и из ван њих). Слич но ово ме, 152 ми ли јар ди до ла ра је би ло пла-
ни ра но за мор на рич ку ави ја ци ју и но са че ави о на за по тре бе тзв. 
снаб де ва ња и мо дер ни за ци је, а „са мо“ 56 ми ли јар ди за “коп не но” 
ва зду хо плов ство.24) 

Мор на рич ка ва зду хо плов на моћ САД, ста ци о ни ра на на но са-
чи ма ави о на, по ге не ра лу Одо му, нај ску пљи је на чин из ру чи ва ња 
бом би и ра ке та на циљ, бу ду ћи да САД има ју стал не ва зду хо плов не 
ба зе у три, за њих, кључ на, ви тал на  свет ска ге о по ли тич ка и вој но-
стра те гиј ска ре ги о на из ван са мих САД - Сред њи Ис ток, Евро па и 
Се вер но и сточ на Ази ја. (Је дан винг - око 70 бом бар де ра, мо же се, 
на при мер, пре ба ци ти из САД или Не мач ке у ре ги он Пер сиј ског 
за ли ва за 24 ча са). Исти слу чај не ра ци о нал но сти, за ста ре ло сти и 
гу би та ка је и са мор на рич ком пе ша ди јом ко јој је по треб но не сра-
змер но ви ше вре ме на да до ђе до ме ста ис кр ца ва ња не го коп не ним 
сна га ма у вре ме по сто ја ња ши ро ко труп них пут нич ких ави о на и 
вој них тран спор те ра Ц-17 и Ц 5А. Не е фи ка сност, ра си па ње сред-
ста ва, за ста ре лост и кру тост у струк ту ри ору жа них сна га САД, 
Одом је ви део и у то ме да се нај ве ћа про ме на у струк ту ри вој не мо-
ћи САД од 1991. год. и пр вог аме рич ког ра та про тив Ира ка, огле да-
ла у тен ден ци ји сма њи ва ња ка па ци те та мо ћи коп не них сна га и ва-
зду хо плов ства, у од но су на  мор на ри цу. (Та ко је мор на ри ца кра јем 
де ве де се тих го ди на оста ла на 12 но са ча ави о на, при че му је са мо 
јед на бор бе на гру па у на ред них де сет го ди на ко шта ла око 50 ми-
ли јар ди до ла ра, док је број те шких коп не них ди ви зи ја, чи ја је це на 
за де сет го ди на упо тре бе би ла 10 ми ли јар ди, сма њен са 18 на 10).

Ком па ра тив на пред ност, вођ ство и над моћ САД на под руч ју
“системасистема” омо гу ћи ли су и обез бе ди ли овој су пер си лино

23)  Wil li am Odom, „Tran sfor ming the Mi li tary“,ForeignAffairs,Vol. 76, No. 4, July/August 
1977, стр. 54-64.

24)  Исто.
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ви,орвелијанскии“сунцуовски”видиизворвојнеиполитичкемо
ћитзв.мекумоћ.Способност,капацитетобликовања,контроле
светаивладањаибезкласичнограта(у ње го вом ужем сми слу),
илиузњеговудопунскуупотребуипомоћкаокрајњегсредства.
Ратовање,односно,“тврдамоћ”каквеихпознајемо,свевишепо
стајудодатак“мекојмоћи”,анеобратно.

У осно ви “ме ке мо ћи”, она ко ка ко је де фи ни ше Џо зеф Нај, је дан од 
иде о ло га-стра те га аме рич ке гло бал не по ли тич ко-вој не стра те ги је, ле жи
“способностдасепостигнужељениисходиумеђународнимодносима
вишепутемпривлачења,негоприсилом.Од но сно, кроз убе ђи ва ње дру-
гих да сле де или да при хва те нор ме и ин сти ту ци је ко је про из во де же ље но 
по на ша ње... Уко ли ко не ка др жа ва (нпр. САД - прим. Д.Н.) мо же учи ни ти 
у очи ма дру гих сво ју моћ ле ги тим ном, и осно ва ти ме ђу на род не ин сти ту-
ци је ко је их охра бру ју да ка на ли шу или огра ни че сво је ак тив но сти, њој 
(САД) не ће би ти по треб но да тро ши то ли ко сво јих ску пих тра ди ци о нал-
них еко ном ских или вој них ре сур са“25) Пре ма то ме,”ме ка моћ”, мо же 
слу жи ти и као сво је вр сни мул ти пли ка тор аме рич ке ди пло мат ске 
мо ћи и ди пло ма ти је, уоп ште, (ши ре ње и на ме та ње “при вла че но сти 
аме рич ке де мо кра ти је, кул ту ре, на чи на жи во та и сло бод ног тр жи-
шта”), и као учвр шћи вач ве зе из ме ђу аме рич кеспољ не по ли ти ке 
и вој не мо ћи (но ва сим би о за ко ја, по пр ви пут, ове две функ ци је 
ста па у јед ну. и вр ло ефи ка сну функ ци ју, по ти ру ћи тра ди ци о нал ну 
раз ли ку ме ђу њи ма).26)

Но, по ред ове две, “мек ше”, свр хе,“мекамоћ”Сје ди ње них 
Др жа ваима и не ке “твр ђе”, зна чај ни је стра те гиј ске по тен ци ја ле 
и функ ци је.Пр ва би мо гла би ти у то ме што она по ста је сна жни 
ин стру мент и видновог,постбиполарног,постнуклеарногконте
инментаидетерентаСАД-су зби ја ња и од вра ћа ња, по ре ла тив-
но ни ској це ни, свих тра ди ци о нал них вој них прет њи и опа сно сти, 
свих ста рих и но вих про тив ни ка и не при ја те ља за ко је се сма тра 
да угро жа ва ју жи вот не на ци о нал не ин те ре се Аме ри ке. “САД мо гу 
упо тре би ти сво је ин фор ма ци о не ре сур се за то да уву ку Ки ну, Ру-
си ју и оста ле моћ не др жа ве у ди ја лог о без бед но сним пи та њи ма 
да би их спре чи ле у то ме да по ста ну не при ја тељ ске. У исто вре ме, 
ин фор ма ци о на над моћ Аме ри ке мо же јој по мо ћи да спре чи др жа-
ве као што су Иран и Ирак, ко је су већ не при ја тељ ске, да по ста ну 
моћ не.”27) За На ја и Оувен са, “кон цепт де те рен та ко ји се под вр га ва 
аме рич ком вој ном ‘си сте му си сте ма’ ко ји на ста је, пред ви ђа вој ску 

25)  J. Nye, W. Owens, “Ame ri cas In for ma tion Ed ge”, исто, стр. 21.

26) „...вештачкиоштрадистинкцијаизмеђувојнихиполитичкихсредставаонемогућава
лајсСАДдасузбијајупропагандумржњекојајеподстицалаетничкесукобе”.Исто, 
стр.23.

27)   Исто, стр. 20-22.
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до вољ но сна жну да спре чи би ло ко ју стра ну вој ну ак ци ју без ула-
же ња у сра зме ран вој ни ри зик или тро шак. Они ко ји за ми шља ју 
је дан вој ни су коб са САД мо ра ће да се су о че са тим да ће оне би ти 
спо соб не да за у ста ве и вра те на по че так би ло ка кву не при ја тељ ску 
ак ци ју, са ма лим ри зи ком по аме рич ке сна ге”.28) 

Предност овог вида војне и политичке моћи у односу на
“тврдумоћ” је, да кле, у то ме што се по мо ћу ње, од но сно ње ног 
ки шо бра на,остварујупланетарниинтересиициљевибезвеликог
ризикаратнихдејставаивеликихгубитакау,заСАД,најосетљи
вијемресурсуљудима,кадавеликогнепријатељаивеликепретње
вишенема,акадатреба“оправдати”нове,маленепријатељеи
малупретњуза САД.29)  

Дру га стра те гиј ска свр ха “ме ке мо ћи” би ла би у то ме што 
онаСједињенимДржавама мо же омо гу ћи ти иобезбедитидаочу
вајуиучврстеводећуулогу,какоустаримвојнополитичкимса
везима (из вре ме на би по ла ри зма),такоиуновим,аdhоскоалици
јама. Са ки шо бра ном “ме ке мо ћи” у свом по се ду, САД се бе ви де 
и по зи ци о ни ра ју као “при род ног” ли де ра свих вој них ко а ли ци ја и 
(све тих) али јан си са тра ди ци о нал ним са ве зни ци ма, са но вим парт-
не ри ма из пост ко му ни стич ког све та и са они ма из арап ског кру га.
НовокоалиционолидерствоСАД  ће у не по сред ној бу дућ но сти, “у 
ма њој ме ри про из и ла зи ти из вој ног ка па ци те та за сла ма ње би ло 
ког про тив ни ка, а ви ше из спо соб но сти да се хит но сма ње не ја сно-
ће кри зних, на сил них си ту а ци ја, да се од го во ри на флек си би лан 
на чин, и да се си ла упо тре би са мо та мо где је нео п ход но, са ви со-
ком пре ци зно шћу и тач но шћу.”30)

У пост хлад но ра тов ско-ну кле ар ним европ ским и гло бал ним 
ге о по ли тич ким и ге о стра те гиј ским окол но сти ма, аме рич ки ки шо-
бран “си сте ма си сте ма” по ја вљу је се по свом зна ча ју и уло зи као 
сво је вр сна за ме на за не ка да шњи кла сич ни ну кле ар ни ки шо бран 
ко ји, да ка ко, и да ље по сто ји. (“Упра во она ко као што је ну кле ар-
на до ми на ци ја би ла кључ ко а ли ци о ног ли дер ства у ста ром до бу, 
ин фор ма ци о на до ми на ци ја ће би- ти тај кључ у ин фор ма ци о ној 
ери.”)31) У ци љу очу ва ња сво је ко а ли ци о не ли дер ске по зи ци је и 
ли дер ске, су пер и ор не по зи ци је у “ме кој мо ћи” у од но су на сво је 
са ве зни ке (и исто доб но кон ку рен те, так ма це), САД су спрем не и 

28)   Исто, стр. 25.  

29)  “Над моћ но зна ње о бојн шту не мо же сма њи ти ри зик гу би та ка у људ ству на ну лу, али 
га мо же др жа ти на до вољ но ни ском ни воу да би се са чу ва ла јав на аме рич ка по др шка за 
упо тре бу си ле”. Исто, стр. 25.

30) Исто, стр. 26-27.

31) Исто, стр. 27.
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при ну ђе не да “си ту а ци о но зна ње” по сте пе но и се лек тив но де ле са 
са ве зни ци ма (тран спа рент ност). Ти ме САД ства ра ју спе ци фич ну 
сим би о зу из ме ђу аме рич ког вођ ства и са ве зни ка, упра во у ци љу да 
се вођ ство за др жи.

Тре ћа функ ци ја аме рич ке “ме ке мо ћи”, ње не су пер и ор но-
сти у “си сте му си сте ма”, са ко јом се фе но мен ме ке мо ћи нај че шће 
иден ти фи ку је у јав но сти, би ла је, за На ја и Оувен са, ду го роч не и
традиционалнемисионарске,политичкеприроде пот по ра и по др-
шка у ис пу ња ва њу “че ти ри ви тал на за дат ка аме рич ке спољ не по-
ли ти ке”32)  : по моћ пре о ста лим не де мо крат ским зе мља ма у њи хо-
вом де мо крат ском пре о бра жа ју-тран зи ци ји; за шти та, спре ча ва ње, 
но вих пост ко му ни стич ких де мо кра ти ја од по врат ка уна зад; оне-
мо гу ћа ва ње ре ги о нал них су ко ба и њи хо во ре ша ва ње и ста вља ње 
под кон тро лу; ре ша ва ње но вих, тзв. аси ме трич них  ме ђу на род них 
прет њи и опа сно сти – стра те шког кри ми на ла и те ро ри зма, дро-
ге, еко ло шке кри зе и про ли фе ра ци је оруж ја за ма сов но уни ште-
ње. “Овај но ви по ли тич ки и тех но ло шки пеј заж”, из но се ого ље но 
Нај и Оувенс, “скро јен је за САД та ко да га оне, на осно ву сво јих 
стра хо ви тих сред ста ва ме ке мо ћи, ис ко ри сте за то да про јек ту ју 
при влач ност сво јих иде а ла, иде о ло ги је, кул ту ре, еко ном ског мо де-
ла, дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, и да из ву ку пред ност 
из свог ме ђу на род ног по сло ва ња и те ле ко му ни ка ци о них мре жа. 
Аме рич ка по пу лар на кул ту ра, са сво јим сло бо дар ским и ега ли та-
ри стич ким прав ци ма, до ми ни ра фил мом, те ле ви зи јом и елек трон-
ским ко му ни ка ци ја ма. Аме рич ко ви со ко обра зо ва ње при вла чи око 
450.000 стра них сту де на та го ди шње...Аме рич ко ли дер ство у ин-
фор ма ци о ној ре во лу ци ји ге не рал но је уве ћа ло свест и отво ре ност 
све та пре ма аме рич ким иде ја ма и вред но сти ма... Сна жна де мо кра-
ти ја код ку ће, ко ју мо дер не ко му ни ка ци је чи не до ступ ном ши ром 
све та, мо же се пот хра њи ва ти уве ћа њем и про ши ре њем ми ро љу би-
ве за јед ни це де мо кра ти ја, ко ја је, ко нач но, нај бо ља га ран ци ја јед-
ног без бед ног, сло бод ног и на пред ног све та.

*
**

Јед на од нај круп ни јих, ако не и нај да ле ко се жни ја, по сле ди-
ца ви со ко тех но ло шког ре во лу ци о ни са ња вој не мо ћи САД за  21. 
век, ти че сесамогсмислаибудућностиратаиратовања, за ди ре 
у са му њи хо ву битисуштинуи по кре ће пи та ње њи хо вог новог
одређења. На “тре ћем” и „че твр том“ та ла су ци вил но-вој не на уч-
но тех но ло шке ре во лу ци је, аме рич ки вој ни и ци вил ни пла не ри и 
стра те гиј ски ан ти ци па то ри-кре а то ри, раз ра ди ли су и раз и гра ли ра-
ди кал но но ве об ли ке ра та и ра то вод ства. Ме ђу њи ма су и тзв. не

32) Исто, стр. 30-33.
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смртоноснират, а ивиртуелни,кибернетскират, тј. ствар ни рат, 
али као вир ту ел ну ствар ност. Ми ни стар ство од бра не САД по ста-
ви ло је, још 1992. го ди не,доктрину“мекогубијања” у не смр то-
но сном ра ту со фи сти ци ра ним, “не смр то но сним” оруж јем. Пре ма 
јед ној де фи ни ци ји, не смр то но сне вој не тех но ло ги је су оне “ко је 
мо гу да пред ви де, от кри ју, ис кљу че или не ги ра ју упо тре бу смр то-
но сних сред ста ва и да, да кле, ми ни ми зи ра ју уби ја ње љу ди”33) Та-
кве тех но ло ги је мо ра ју би ти “фи нан сиј ски ра ци о нал не, еко ло шки 
при ја тељ ске и за сво ју пр вен стве ну свр ху не сме ју има ти “узи ма ње 
људ ског жи во та”.

На ис те ку пр ве де це ни је 21. ве ка не смрт но сни рат још увек 
је са мо ме ђу сте пе ни ца из ме ђу по ли тич ко-ди пло мат ских ак ци ја 
пре ма не при ја те љу (нпр. пре го во ри, при ти сци, уце не, усло вља ва-
ња, тр го ви на, на год ба  и сл.) и кла сич ног - кр ва вог ра та и још ни је 
про ста за ме на за рат или про ду же так ми ра. Он је, ка ко То фле ро ви 
ка жу, “не што дру го, не што ра ди кал но но во у гло бал ним од но си ма, 
ме ђу фе но мен... аре на за над ме та ње у ко јој ве ћи број ис хо да мо же 
би ти од лу чен без кр ви. То је ре во лу ци о нар ни об лик вој не ак ци-
је ко ји до след но од сли ка ва ци ви ли за ци ју тре ћег та ла са ко ја се ра-
ђа.”34)  

Ба ве ћи се на дах ну то на до ла зе ћим фе но ме ни ма „екс трем не 
бу дућ но сти“,  ме ђу њи ма и бу дућ но шћу ра та и без бед но сним ри-
зи ци ма, и бри ну ћи пр вен стве но за оп ста нак САД а и за  суд би ну 
све та, фу ту ри ста Џејмс Кан тон ми сли да је „Тре ћи свет ски рат већ 
по чео. То је дру га чи ји рат ко ји се во ди иде ја ма а не са мо бом ба ма, 
а ње го во по при ште су елек трон ски ме ди ји и фи зич ке те ри то ри је... 
По сле 11. сеп тем бра“, сма тра он, „сви мо ра мо дру га чи је да гле да-
мо на рат. Реч је о но вом на чи ну из ра жа ва ња не при ја тељ ства чи ја 
ће пра ви ла и обим, па и оруж је ко је ће у том но вом не пред ви ди вом 
ра ту би ти ко ри шће но, од ре ди ти 21. век.“  По ње му, „сво је схва та ње 
ра та и ми ра мо ра мо ускла ди ти са из ме ње ном ствар но шћу 21. ве ка, 
на ко ју ће ути ца ти но ве ра зно вр сне си ле си ро ма штва, енер ги је, де-
мо гра фи је, кли ме, тр го ви не и ре ли ги је. Мо ра мо пре и спи та ти сво је 
по гле де на то ка кав рат по ста је... Наш од нос пре ма бу дућ но сти ра-
та“, за кљу чу је Кан тон, „од ре ди ће бу дућ ност на ше ци ви ли за ци је...
Но, исто вре ме но мо ра мо зна ти ко су на ши не при ја те љи.“35)

33)  Ви де ти, А. Тоfflег, исто, стр. 127.

34)  Исто, стр. 134-135

35)  Džejms Kan ton, Ekstremnabudućnost.Najznačajnijetendencijekojećepromenitisvetuna
rednihpet,desetilidvadesetgodina, Clio (Op sta nak), Be o grad, 2009, стр. 282, 284.  Кан тон  
пред ви ђа и на бра ја  „Два на ест нај ја чих оруж ја те ро ри ста у 2025. го ди ни“ (што ап со-
лут но не ис кљу чу је и њи хо ву упо тре бу и при ме ну од стра не не ке ве ли ке си ле - вој ни 
др жав ни те ро ри зам): не у ро тех но ло шки рат; би о ло шко оруж је; квант но оруж је; за ра зне 
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За кључ но ан ти ци па тив но и по ма ло, та ко ђе, фу ту ри стич ко 
раз ми шља ње, на по ла зном сун-цу ов ском тра гу, ауто ра овог тек ста 
о ра ту и о ње го вом сми слу  и ње го вој уло зи у на ред ним де це ни ја-
ма, отва ра и јед но иза зов но пи та ње: не на ла зи мо ли се на по чет ку 
јед ног са свим но вог до ба у ко ме агре сив ни, осва јач ки или пак са мо 
од брам бе ни, кла сич ни, “кр ва ви” и не ну кле ар ни рат вој но-тех но-
ло шки за о ста ле зе мље, зе мље пр вог или дру гог та ла са на при мер, 
јед но став но ви ше не ће би ти мо гућ, ни у са мом ње го вом за чет ку, 
чак ни као за ми сао? До ба у ко ме ће вој на си ла тре ћег, че твр тог или 
пе тог вој ног ви со ко тех но ло шког та ла са, зе мљи у ка ме ном вој но-
тех но ло шком до бу, јед но став но ис по ру чи ти вир ту е ли за ци ју мо гу-
ћег ра та, ње го вог во ђе ња, ис хо да, по сле ди ца, кра ја; у ко ме ће се, 
о че му је два и по ми ле ни ју ма уна пред та ко мо дер но раз ми шљао 
Сун-Цу,  во ди ти рат без ра та, у ко ме ће до по бе де (ка пи ту ла ци је) 
до ћи без фи зич ког кон так та-бор бе? И, не на ла зи мо се мо жда на по-
чет ку до ба у ко ме се пра во на од бра ну мо жда не ће ни по ста вља ти, 
ни ти по сто ја ти?

DusanNikolis

WAGINGWARWITHOUTWAR–THE
FUTURE(ANIDEAL)OFTHEUNITED

STATESWORLDDOMINATION?

Summary
Fa mo us Chi ne se mi li tary thin ker, stra te gist and phi lo sop her Sun-

Tzu, the aut hor of the clas sic, an ci ent and un til to day un sur pas sed bo ok 
TheArtofWarsays in the chap ter “Of fen si ve Stra tegy” that “to sub due 
the enemy wit ho ut fig hting is the ac me of the skill and art of war fa re”. 
At the be gin ning of the 21st cen tury the tho ught of Sun-Tzu se ems to 
be af fir med in the pla ne tary fra me work, in the form of the con cept of 
con trol and do mi na tion of the USA in ma jo rity cru cial world ge o po li-
ti cal re gi ons, ex cept the vast Rus so-Asian and Chi ne se ones, as well 
as thro ugh the key glo bal eco no mic, fi nan cial, tec hno lo gi cal, IT, in fo-
com mu ni ca tion and pro pa gan da mass-me dia flows in which has been 
in-bu ilt the la test US mi li tary in fo-com mu ni ca tion-com pu ter glo bal po-
wer. Even to day, not to men tion the fu tu re, Sun-Tzu`s ma xim is get ting 
the wi dest pos si ble me a ning of sub du ing the “rest of the world” and 
ma ste ring it wit ho ut com bat, in a “pe a ce ful” and “soft” man ners, by its 
en for ced adap ta tion and amal ga ma tion to the ru ling va lu es, in te rests, 
ne eds, in sti tu tes of the Ame ri can su per-po wer – as the apex of all skills.

бо ле сти; отров не хе ми ка ли је; пр ља ве бом бе; оруж је на ба зи им пулс не енер ги је; са те ли-
ти; бе жич ни ин тер нет; RFID и GPS мре же; би о ло ги ја чо ве ка, исто, стр. 290.
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High-tec hno lo gi cal and highly sop hi sti ca ted re vo lu tion in the US 
ar med for ces, spe ci ally the de ve lop ment of an all-em bra cing in te gra ted 
glo bal “system of systems” (C4I2) de ter mi nes the very new form, cha-
rac ter, me a ning and task of the Ame ri can glo bal mi li tary po wer for the 
21st cen tury. The US le a der ship and su pre macy in the fi eld of “system 
of systems” en su res it the new, Sun-Tzu li ke, form, and so ur ce, of mi li-
tary and po li ti cal po wer – the so cal led soft po wer as the ca pa city to (re)
sha pe the world and con trol it wit ho ut re sor ting to clas si cal war. War-
fa re – “hard po wer” as it is known to us for cen tu ri es, is on the way to 
be co me an an nex, an aid to the “soft po wer”, or the ul ti ma te in stru ment 
of in flu en ce and po wer.

In the third or fo urth wa ve of the re vo lu tion in US ci vi lian-mi li-
tary tec hno lo gi cal and sci en ti fic do main, an im por tant chan ge and new 
de ter mi na tion of the very me a ning of the sub stan ce and fu tu re of war 
and war fa re them sel ves, emer ge. Ra di cally new forms of war and wa-
ging of war – such as the non-let hal or vir tual cyber ne tic war, i.e. the 
real war in the sha pe of vir tual re a lity, or the doc tri ne of so cal led soft 
kil ling in the non-let hal war – are be co ming of gro wing sig ni fi can ce.
Key Words:  USA, War, Sun-Tzu, US Glo bal do mi na tion, US Mi li tary po wer, 

Soft po wer, “System of systems”, High-tech re vo lu tion in US  mi-
li tary af fa irs, Non-let hal and Vir tual wars. 
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ПОЛИТИЧКИ И 
СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ

РадославГаћиновић
Институт за политичке студије, Београд

ДРУШТВЕНИИЗВОРИУГРОЖАВАЊА
КАПАЦИТЕТАСИСТЕМА
БЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ*

Не ко је ре као да је дан на род
мо же да очу ва сво ју сло бо ду
са мо по це ну ве чи те буд но сти.
А ви сад за ми сли те ка кав је то
жи вот.

Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та

Сажетак
Дру штве ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед-

но сти пред ста вља ју ве ли ки про блем за сва ку др жа ву и ње не гра-
ђа не, на рав но и за ре ги он. Због то га аутор овог тек ста ука зу је и 
ана ли зи ра нај и зра же ни је дру штве не из во ре угро жа ва ња ка па ци-
те та си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве. Основ ни об лик ис по-
ља ва ња опа сно сти је угро жа ва ње по сто је ће сло бо де. Угро жа ва ње 
мо же би ти оства ри ва ње са мо де струк тив ним де ло ва њем не ке при-
род не или дру штве не си ле на не ку по ја ву, не на мер но или на мер но, 
циљ но и свр сис ход но – да кле са на ме ром да се иза зо ву од ре ђе не 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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по сле ди це по при ро ду или по дру штво од но сно по чо ве ка. Сви са-
вре ме ни си сте ми без бед но сти, без об зи ра на ко ји на чин и са ко јим 
ци љем су ор га ни зо ва ни, пред ста вља ју об лик ор га ни зо ва ња  дру-
штва у за шти ти сво јих ви тал них ин те ре са и вред но сти. Њи хо во 
ор га ни зо ва ње по ла зи од два основ на пи та ња:  од ко га и од че га 
тре ба шти ти ти дру штво и на ко ји на чин тре ба усме ра ва ти су бјек-
те си сте ма без бед но сти да би се оства рио основ ни циљ по сто ја ња 
дру штва. Дис кри ми на ци ја, тј. дру штве ни об ли ци угро жа ва ња ка-
па ци те та без бед но сти де мо крат ске др жа ве се ја вља у ви ше об ли ка, 
а то су: ге но цид,  апарт хејд, се гре га ци ја, нео ра си зам или еко ном-
ски ра си зам, ме ђу на род ни ста тус и де мо граф ски раз вој.
Кључ не ре чи: ге но цид, апарт хејд, се гре га ци ја, ме ђу на род ни ста тус, др жа-

ва, де мо кра ти ја
У људ ском дру штву угро жа ва ње се при ме њу је као:  не све-

сно – ка да од ре ђе ним рад ња ма је дан чо век или јед на ску пи на љу ди 
сво јим де ло ва њем, без на ме ре да то учи ни, угро жа ва ег зи стен ци ју 
или си ту а ци ју дру гих љу ди или ску пи не љу ди. На при мер, од ре ђе-
ни на уч ни тех но ло шки раз вој не при клад ном при ме ном, до вео је 
до угро жа ва ња при род не еко ло шке осно ве ег зи стен ци је љу ди на 
пла не ти Зе мљи, и  све сно-на мер но, циљ но или  ор га ни зо ва но ко ри-
шће ње си ле за уни ште ње, оне мо гу ћа ва ње, при ну ду, при си лу, итд. 
дру гих љу ди, њи хо вих гру па, ор га ни за ци ја, итд. или за њи хо ву, по 
њих не по вољ ну про ме ну или про ме ну не ког ста ња су прот ну њи-
хо вој во љи. У људ ском дру штву, ко је је у осно ви кон ку рент ско по 
сво јој при род ној осно ви и у ко јем су ра зни об ли ци и ра зна под руч ја 
бор бе за ег зи стен ци ју, по ло жај, про спе ри тет, итд. нор ма лан од нос 
у вла да ју ћем си сте му,до ми нант но је угро жа ва ње (као де лат ност) 
и угро же ност (као си ту а ци ја) чи је је по ре кло у дру штву и где је 
ак тив ност јед не ску пи не су бје ка та усме ре но с од ре ђе ним раз ло гом 
(ци љем) про тив дру ге ску пи не љу ди. Ор га ни зо ва но, ин сти ту ци о-
на ли зо ва но и ци ви ли зо ва но дру штво раз ли ку је нор мал но и де ви-
јант но по на ша ње. Де ви јант но по на ша ње је угро жа ва ју ће, нор мал-
но по на ша ње и су бјек ти ко ји се нор мал но по на ша ју су угро же ни од 
де ви јант них су бје ка та и њи хо вих по на ша ња.

Угро же ност је об лик кон кре ти зо ва не опа сно сти по од ре ђе-
не де ло ве и су бјек те дру штва од, у осно ви пред ви ди вих, си ла од 
ко јих се мо гу пред у зи ма ти ак тив не и па сив не ме ре обез бе ђи ва ња 
и пре вен ти ве, ак ту ел не за шти те, као и ме ре пра те ће (пост) за-
шти те.1)

1) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 129.
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У ци љу спре ча ва ња угро жа ва ња дру штва фор ми ра ју се си-
сте ми за шти те од угро жа ва ња, од но сно фор ми ра ју се си сте ми без-
бед но сти. Сви са вре ме ни си сте ми без бед но сти, без об зи ра на ко ји 
на чин и са ко јим ци љем су ор га ни зо ва ни, пред ста вља ју об лик ор-
га ни зо ва ња  дру штва у за шти ти сво јих ви тал них ин те ре са и вред-
но сти. Њи хо во ор га ни зо ва ње по ла зи од два основ на пи та ња:  од 
ко га и од че га тре ба шти ти ти дру штво и  на ко ји на чин тре ба усме-
ра ва ти су бјек те си сте ма без бед но сти да би се оства рио основ ни 
циљ по сто ја ња дру штва. Од го вор на ова два пи та ња пред ста вља 
осно ву за сва дру га де ло ва ња у обла сти без бед но сти, јер се пре ко 
њих де фи ни ше, кла си фи ку је и об ја шња ва на ста нак, тра ја ње и де-
ло ва ње дру штве но штет них и опа сних по ја ва у без бед но сном сми-
слу. Ту се, пре све га, ми сли на по зна ва ње ра зних об ли ка и из во ра 
дру штве них су ко ба, де струк тив них де ло ва ња, као и свих дру штве-
них, при род них и тех нич ких по ја ва, ко је у раз ли чи тим ва ри јан та ма 
и об ли ци ма на ста ју у свим дру штви ма, а од но се се на угро жа ва ње 
без бед но сти да тог дру штва.

По ла зе ћи од раз ли чи тих на уч них, те о риј ских-ме то до ло шких 
и прак тич них ста но ви шта мо гу се де фи ни са ти, кла си фи ко ва ти и 
об ја сни ти раз ли чи ти из во ри и об ли ци ан ти дру штве ног де ло ва-
ња. Та ко, нпр. де таљ ним про у ча ва њем не ких по ја ва угро жа ва ња 
без бед но сти ба ве се по себ не на уч не ди сци пли не (нпр. со ци јал на 
па то ло ги ја, кри ми но ло ги ја и сл.).По ја ве угро жа ва ња вред но сти 
дру штва при сут не су још од ње го вог на стан ка. Сва дру штва кроз 
исто ри ју би ла су ма ње-ви ше из ло же на угро жа ва њу у раз ли чи том 
об ли ку и оби му. У по чет ку је био угро жен њи хов оп ста нак, а за тим 
и њи хов по ли тич ки, еко ном ски и кул тур ни раз вој. У те о ри ји дру-
штве них на у ка не по сто ји са гла сност о зна че њу пој ма угро жа ва-
ње, јер се овај по јам раз ли чи то упо тре бља ва. Нај че шће се за овај 
по јам ко ри сте раз ли чи ти тер ми ни, али се исто та ко под тим те ми-
ни ма под ра зу ме ва ју и раз ли чи те су шти не.2) 

НАЈИЗРАЖЕНИЈИДРУШТВЕНИИЗВОРИ
УГРОЖАВАЊАКАПАЦИТЕТА
СИСТЕМАБЕЗБЕДНОСТИ

Са угро жа ва њем, као дру штве ном, при род ном или тех нич ко-
тех но ло шком по ја вом, су сре та ла су се сва дру штва и др жа ве, па се 
мо же ре ћи да је реч о кон стант ној по ја ви. Ме ђу тим,  та не пре кид-
ност ни је ве за на за њи хо ве об ли ке ис по ља ва ња, јер су они на ста ја-
ли и не ста ја ли у од ре ђе ним дру штве но-еко ном ским фор ма ци ја ма 

2)  Исто, стр. 131.
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ма да се из ве стан број об ли ка(рат, при ме на си ле и сл.) у мо ди фи ко-
ва ној фор ми ја вља ју у свим фа за ма раз во ја људ ског дру штва. По-
ја ве угро жа ва ња ко је пра те раз вој сва ког дру штва не ми нов но се 
ја вља ју и у свим дру штви ма, што као од го вор има ства ра ње од го-
ва ра ју ћег за штит ног си сте ма у ви ду  ор га ни зо ва ног си сте ма без-
бед но сти. Ме ђу тим, њи хов не га тив ни ути цај осе ћа се и по ред свих 
пред у зе тих ме ра, што зна чи да се из во ри ових по ја ва на ла зе из ван 
ути ца ја дру штве них су бје ка та ко ји су за ду же ни за њи хо во ели ми-
ни са ње. Исто та ко, мо же се за кљу чи ти да су ти из во ри кон стант ни 
с об зи ром на трај ност по ја ве угро жа ва ња, као и да су хе те ро ге ни 
и дис пер го ва ни (ра су ти, рас ту ре ни) у ра зним сфе ра ма дру штве не, 
при род не и тех нич ко-тех но ло шке де лат но сти. Пре ма ди рект но сти 
ути ца ја на без бед ност из во ри угро жа ва ња де ле се на: по сред не  и 
не по сред не. Пре ма ак тив но сти де ле се на: ла тент не и ак тив не. 
Пре ма кон стант но сти мо гу би ти: стал ни и по вре ме ни. Пре ма вре-
ме ну на стан ка де ле се на: про шле,  са да шње и бу ду ће.Сва ка од 
ових гру па из во ра угро жа ва ња пред ста вља ком плекс за сно ван на 
од ре ђе ном кри те ри ју му по ко ме су свр ста не. Те шко ће у њи хо вом 
раз вр ста ва њу, а ти ме и об ја шње њу на ста ју због то га што је дан об-
лик из во ра угро жа ва ња мо же на ста ја ти на ви ше из во ри шта у раз-
ли чи том ин тен зи те ту.3)

По себ но је ин те ре сант на гру па бу ду ћих из во ра угро жа ва ња, 
јер се на њој за сни ва ткз. пред ви ђа ње и без бед но сна про це на  ста-
ња не са мо еле ме на та у си сте му без бед но сти не го и без бед но сти 
це ло куп не дру штве не за јед ни це. Та про це на мо же би ти ра ђе на за 
крат ко ро чан, сред њо ро чан и ду го ро чан пе ри од, при че му мо ра да 
укљу чи ана ли зу пред ход ног и са да шњег ста ња и пред ви ђа ње оче-
ки ва ног. Без бед но сна про це на је нај бит ни ја ак тив ност, ко ју ра де 
нај струч ни ји ка дро ви из си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве. Ту 
се, у ства ри, про це њу је од нос сна га и де ло ва ње но си ла ца угро жа-
ва ња и су бје ка та си сте ма без бед но сти, као и про це на оче ки ва них 
об ли ка по на ша ња и њи хо ве штет но сти и дру штве не опа сно сти. 
Дру штве ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти де мо крат-
ске др жа ве се ја вља ју у ви ше об ли ка,и то: ге но цид, апарт хејд, се-
гре га ци ја,ме ђу на род ни ста тус и де мо граф ски раз вој,  су прот ност 
ин те ре са у сфе ри на ци о нал ног, ме ђу др жав ног, ре ли ги о зног, про-
фе си о нал ног и лич ног; дру штве на не ус кла ђе ност, не у јед на че ност 
дру штве но-еко ном ског раз во ја; суб кул ту ра и ре ли ги ја; де мо граф-
ски раз вој; по ли ти ка и иде о ло ги ја,  ге о граф ски по ло жај, итд.

3)  Исто
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СУКОБИИДРУШТВЕНЕПРОТИВУРЕЧНОСТИ

Дру штве не про ти ву реч но сти, као по сле ди ца ма те ри јал ног 
раз во ја и дру штве не по де ле ра да и ви шка вред но сти, пред ста вља ју 
по ла зну осно ву мно гих дру штве них на у ка у об ја шње њу основ них 
из во ра угро жа ва ња. Са вре ме не дру штве не од но се ка рак те ри ше 
ста ње не рав но прав но сти, екс пло а та ци је и до ми на ци је ка ко у сфе-
ри еко ном ских и по ли тич ких ме ђу људ ских од но са, та ко и у сфе ри 
од но са ме ђу др жа ва ма. Све то за по сле ди цу има агре сив но по на-
ша ње с ци љем одр жа ва ња или про ши ре ња тих од но са, али и по-
на ша ње чи ји је циљ осло ба ђа ње од тих ве за. Су прот ност ин те ре са 
је то ли ко че ста да се по ја ве угро жа ва ња нај че шће по ве зу ју упра во 
са њи ма. На и ме, ве ли ки про це нат ра зних не га тив них по ја ва и кре-
та ња у дру штву по сле ди ца су ин те ре са раз ли чи тих дру штве них 
гру па или кла са. У про ши ре ном зна че њу, ин те ре си тих гру па или 
кла са ди жу се на ни во ин те ре са на ро да или др жа ва, па то он да нај-
че шће по ста је су прот ност ин те ре са др жа ва ко ји  на ру ша ва ју без-
бед ност ме ђу на род не за јед ни це.

Су коб, од но сно угро жа ва ње без бед но сти на ста је ка да сте пен 
су прот но сти до стиг не та кав ни во да се он не мо же ре ши ти не ким 
ми ро љу би вим и до зво ље ним сред стви ма. Об лик и вр ста су ко ба 
за ви се од вр те и ин тен зи те та раз ли чи тих ин те ре са, као и сна га и 
сред ста ва ко ји се ко ри сте у ње го вом ре ша ва њу. Нај ек стрем ни ји об-
ли ци су ко ба су ору жа ни су ко би ко ји со бом до но се људ ске жр тве и 
ве ли ка ра за ра ња ма те ри јал них до ба ра. Осим су прот но сти ин те ре-
са по је ди на ца, гру па, кла са и на ро да, по сто је и дру ге вр сте узро ка 
дру штве них су ко ба. Јед на од њих је сте и дру штве на не у јед на че-
ност. Под тим пој мом под ра зме ва се схва та ње од ре ђе них дру штве-
них гру па да сво је ци ље ве мо ра ју оства ри ти без об зи ра на сред ства 
ко ја су им на рас по ла га њу и без об зи ра на усло ве у ко ји ма се ти 
ци ље ви по ста вља ју. 

По гре шно по ста вља ње ци ље ва у од но су на мо гућ ност њи-
хо вог оства ре ња, па ма кар и уз упо тре бу си ле до во ди ло је че сто, 
а и на по чет ку XXI ве ка  до во ди до дру штве них су ко ба, ко ји мо гу 
има ти раз ли чи те штет не по сле ди це. Дру штве не про ти ву реч но сти 
обич но де лу ју одво је но, али у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо гу де ло-
ва ти  за јед но, при че му јед на мо же би ти до ми нант на, а дру га спо-
ред на. Исто та ко по треб но је ре ћи да се у од ре ђе ним усло ви ма и у 
за ви сно сти од тре нут них по тре ба иза ових про тив реч но сти кри ју 
и раз не вер ске, ра сне, екс трем но-на ци о на ли стич ке, па и по ли тич-
ке су прот но сти, да би се скре ну ла па жња до ма ће и ме ђу на род не 
јав но сти са ствар них вр ста су ко ба. Ово нај че шће због то га да би 
се јав ност при до би ла за оства ри ва ње ци ље ва. Из го вор по тен ци јал-
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ног угро жа ва ња је обич но да се у су коб кре ну ло због угње та ва ња 
и си ро ма штва  ка ко би што увер љи ви је при кри ли екс трем но на-
ци о на ли стич ке, се па ра ти стич ке и вер ске по бу де. По пу ла ци ја јед не 
зе мље пре пу ште на ути ца ју сред ста ва ин фор ми са ња по ста је па сив-
ни објект, ко ји је у по ло жа ју да се њи ме ма ни пу ли ше пре ма ту ђој 
во љи и ту ђим ин те ре си ма.

СУБКУЛТУРАИРЕЛИГИЈА

Са ста но ви шта  без бед но сти кул ту ра се сва ка ко ја вља као по-
зи ти ван по јам док се као по ја ва угро жа ва ња без бед но сти дру штва 
ја вља ткз. суб кул ту ра. То је дру штве но не га тив на по ја ва ко ја се 
обич но ја вља у усло ви ма ка да је не ка је дин ка или дру штве на гру па 
ли ше на из ве сних и зна чај них дру штве них вред но сти (углед, из бор 
за ни ма ња, рад, при ход, обра зо ва ње и сл.) или кад код њих на ста не 
та кав по ре ме ћај у си сте му вред но сти да то из ла зи из мо гућ но сти 
нор мал не дру штве не кон тро ле.

По јам без бед но сне суб кул ту ре ко ји би у са вре ме ним ана ли-
за ма об у хва тио схва та ње по ли циј ске де лат но сти по прин ци пу пар-
ла мен та ри зма као не у по тре би вог по ли циј ског сти ла у ре ша ва њу 
мно гих без бед но сних за да та ка. Ту се пре све га ми сли на од но се 
са гра ђа ни ма у де ло ва њу по ли ци је у ло кал ној за јед ни ци. У том 
сми слу без бед но сна суб кул ту ра им пли ци ра ор јен ти са ност на ак-
ци ју(бру тал ност, си лу) а ма ње на ре ша ва ње про бле ма дру гим сред-
стви ма тј.  им пли ци ра раз ви ја ње схва та ња да је пр ви по ли циј ски 
по сао ''ак ци ја'' а не ре ша ва ње про бле ма за јед но са гра ђа ни ма.

За раз ли ку од без бед но сне суб кул ту ре, без бед но сна кул ту ра 
у са мом си сте му без бед но сти тре ба да про па ги ра упра во обр ну то. 
Без бед но сна кул ту ра при пад ни ка слу жби без бед но сти је трај на и 
ди на мич на по ја ва. Она се сти че то ком шко ло ва ња или обу ке бу-
ду ћих при пад ни ка слу жби без бед но сти, а из гра ђу је се и до пу њу-
је то ком њи хо вог рад ног ве ка. Са го ди на ма про ве де ним у слу жби, 
без бед но сна кул ту ра при пад ни ка слу жби без бед но сти би мо ра ла 
би ти све из гра ђе ни ја. Без бед но сна кул ту ра об у хва та свест о за кон-
ским оба ве за ма, ста во ве о на чи ну њи хо вог из вр ша ва ња, пи са на и 
не пи са на пра ви ла по на ша ња пре ма окру же њу, прет по ста вље ним  
ста ре ши на ма и ко ле га ма, спе ци фич ни етич ки ко декс ко јим се де-
фи ни шу''пра ви ла'' дру штве них од но са уну тар са мог су бјек та без-
бед но сти, од но са пре ма но си о ци ма угро жа ва ња без бед но сти, раз-
ви јен ме ха ни зам за пре вен тив но и ре пре сив но де ло ва ње у од но су 
на по ја ве и но си о це угро жа ва ња ви тал них вред но сти дру штва, као 
и соп стве не без бед но сти и без бед но сти сво јих ко ле га.4) Кул тур ни, 

4)  Исто, стр. 97.
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ра сни и ет нич ки кри те ри ју ми су осно ва за раз не ви до ве угро жа ва-
ња без бед но сти, као што су дис кри ми на ци ја и ра си зам.

ПОЛИТИКАИИДЕОЛОГИЈА

По ли ти ка (грч. po li ti cos јав ни, др жав ни, пре ма  po lis град, 
др жав но уре ђе ње). По ли ти ка је ве шти на и на чин вла да ња др жа-
вом, гра дом ин сти ту ци јом, де лат ност ко ја те жи уре ђе њу дру штва, 
или по је ди них ње го вих де ло ва. По ли ти ка је на чин упра вља ња, ру-
ко во ђе ња или пла ни ра ња од ре ђе не де лат но сти; оп ште пла ни ра ње 
пре ма дру гим др жа ва ма или по је ди ним де ло ви ма за јед ни це.5) По-
ли ти ка у нај ши рем сми слу ре чи,  об у хва та укуп ност оних про це са, 
од но са и ин сти ту ци ја ко ји ма се оства ру је све сно  ре гу ли са ње кон-
фликт них си ту а ци ја и ин те ре са и од лу чу је о за јед нич ким по сло ви-
ма и жи вот ним ак тив но сти ма јед не гло бал не дру штве не за јед ни це. 
У свим кла сним дру штви ма по ли ти ка је про из вод и из раз кла сних 
ан та го ни за ма и су ко ба на пла ну бор бе око упра вља ња др жа вом, 
од но сно око ути ца ја на апа рат јав не вла сти, а ти ме на оп ште 
ре гу ли са ње и усме ра ва ње дру штве них про це са.6) Ти ме се кроз по-
ли ти ку пре ла ма ју раз не су прот но сти и су ко би ин те ре са у сфе ри 
на ци о нал ног, ме ђу др жав ног, ре ли ги о зног итд. што је, по ка за ло се,  
у про шло сти че сто био основ ни  из вор угро жа ва ња без бед но сти 
мно гих др жа ва. С тим у ве зи, по ли ти ка се мо же по сма тра ти и као 
све сна ак ци ја ра зних су бје ка та по ли тич ког де ло ва ња у дру штве-
ном жи во ту јед не зе мље, али исто та ко и као сплет по ли тич ких од-
но са и си ла и њи хо вог де ло ва ња у ре ша ва њу про тив реч них те жњи. 
Да кле, од опре де ље ња и де ло ва ња по је ди них уче сни ка по ли тич ких 
зби ва ња (би ло на уну тра шњем, или на спољ ном пла ну) за ви си  да 
ли ће ре зул тан та у ре ша ва њу по ли тич ких ин те ре са и су ко ба кре-
ну ти ка сми ри ва њу или еска ла ци ји до раз ли чи тих об ли ка су ко ба, 
ору жа не по бу не, ин тер вен ци је или ра та, као нај ек стрем ни јих об ли-
ка угро жа ва ња без бед но сти зе мље.

Иде о ло ги ја као тер мин пр ви пут се ко ри сти кра јем XVI II ве-
ка, али већ та да до би ја раз ли чи та зна че ња. Од схва та ња да је то 
''на у ка о иде ја ма'' чи јим ком би но ва њем се обра зо ва ла свест љу ди 
до то га да је то про цес об ли ко ва ња дру штве не све сти у ко ме се 
ис кри вљу је сли ка  о све ту идеј ним, еко ном ским или по ли тич ким 
чи ни о ци ма.7) Иде о ло ги ја је у сво јој су шти ни ис кри вље ни, ира ци-

5) Иван Клајн и Ми лан Шип ка, Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, Про ме теј, Но ви Сад, 
2008, стр. 970.

6) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед нбо сти, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 134.

7) Исто, стр. 135.
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о нал ни од нос пре ма ствар но сти и као та ква, она мо же де ло ва ти 
са мо стал но у раз ли чи тим по ли тич ке де лат но сти љу ди. По ред то га, 
иде о ло ги ја озна ча ва и од ре ђе ни си стем ми шље ња јед ног дру штва, 
дру штве них кла са и сло је ва. Сто га се сва ка по ли ти ка, па и ме ђу на-
род на, не мо же раз у ме ти без са гле да ва ња уло ге иде о ло ги је у њој.8) 
Иде о ло ги ју се са  аспек та из у ча ва ња без бед но сти мо же де фи ни-
са ти као еле мент кул ту ре, ко ји не сум њи во има ути цај на по ли ти-
ку без бед но сти. На и ме, ни је дан по ли тич ки по крет не оста је са мо 
на ни воу не по сред них по ли тич ких ак ци ја и ор га ни зо ва ња по ли-
тич ких гру па. Сма тра се да је по ли тич ка ак тив ност ма ње-ви ше  у 
ком пле мен тар ном од но су са иде о ло шком све шћу(по гле дом на свет 
јед не кла се, сло ја, про фе си је и сл.). Иако се иде о ло ги ја не ма ни фе-
сту је са мо у по ли ти ци, већ и у фи ло зо фи ји, мо ра лу, пра ву или ре-
ли ги ји, ње на уло га у  дру штву на по чет ку XXI  ве ка нај зна чај ни ја је 
у сфе ри по ли ти ке, јер су њом про же те све обла сти дру штве ног жи-
во та. Са без бед но сног ста но ви шта по себ но је зна чај на по ли тич ка 
иде о ло ги ја јер се она, из ме ђу оста лог, ба ви пи та њи ма у ком прав цу 
тре ба да се фор ми ра по ли ти ка без бед но сти и ко ја сред ства тре ба 
ко ри сти ти за ње ну ре а ли за ци ју. На по чет ку XXI ве ка се  мо же ре ћи 
да су углав ном про па га то ри и твор ци иде о ло ги је по ли тич ке стран-
ке, ко је све ве ћу па жњу по кла ња ју ра зним об ли ци ма иде о ло шке 
про па ган де. У за ви сно сти од то га да ли из ра жа ва ју на пред не или 
де струк тив не дру штве не ста во ве  и ин те ре се из ра же не кроз по ли-
ти ку, раз ли ку ју се про гре сив не и де струк тив не иде о ло ги је. Ове 
по сле ди це на ро чи то до ла зе до из ра жа ја у прав да њу агре сив них 
ци ље ва при раз ли чи тим дру штве ним су ко би ма(ме ђу др жа ва ма, 
на ро ди ма, по кре ти ма, гру па ма и сл.), где по се бан зна чај има  ин-
док три на ци ја и ''об ра ђи ва ње'' јав ног мње ња за кон крет не ци ље ве. 

ГЕНОЦИД

Геноцид(грч. ge nos, пле ме, на род +лат. ci di um, уби ство, по-
кољ, од  ca e de re, по се ћи, по би ти, уби ти: енгл. ge no ci de). Си сте-
мат ско уни шта ва ње чи та вих на ро да, пле ме на или слич них гру па. 
Ре зо лу ци јом ОУН 96 (I) од 11.12.1946. ге но цид је про гла шен за 
''ме ђу на род но кри вич но де ло (зло чин) ко је је у су прот но сти са ду-
хом и ци ље ви ма УН и ко је ци ви ли зо ва ни свет осу ђу је''.9) Ова ма те-
ри ја је за тим уре ђе на Кон вен ци јом о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло-
чи на ге но ци да (енгл. Con ven tion on the Pre ven tion and Pu nis hment of 
the Cri me of Ge no ci de). Овим уго во ром, ко ји је пот пи сан 9.12.1948. 

8) Во јин Ди ми три је вић и Ра до слав Сто ја но вић, Ме ђу на род ни од но си, Но лит, Бе о град, 
1979, стр. 184.

9) Алек сан дар Иг ња то вић – Ми тар Ко кољ – Алек сан дар Б. Ђу рић, Ме ђу на род но кри вич но 
пра во, Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе, Но ви Сад, 2009, стр. 90.
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а сту пио на сна гу 12.1.1951, др жа ве чла ни це по твр ди ле су да ге-
но цид, без об зи ра на то да ли је из вр шен за вре ме ми ра или ра та, 
пред ста вља ме ђу на род но кри вич но де ло и да пре у зи ма ју оба ве зу 
да га спре че и ка зне. Пре ма Кон вен ци ји, ге но ци дом се сма тра ''би-
ло ко је од на ве де них де ла учи ње них у на ме ри пот пу ног или де-
ли мич ног уни ште ња јед не на ци о нал не, ет нич не, ра сне или вер ске 
гру пе као та кве: а) уби ство чла но ва гру пе; б) те шка по вре да фи-
зич ког или мен тал ног ин те гри те та чла но ва гру пе; в) на мер но под-
вр га ва ње гру пе жи вот ним усло ви ма ко ји тре ба да до ве ду до ње ног 
пот пу ног или де ли мич ног фи зич ког уни ште ња; г) ме ре упе ре не на 
спре ча ва ње ра ђа ња у окви ру гру пе; д) при нуд но пре ме шта ње де це 
из јед не гру пе у дру гу''.10)  На исти на чин ово де ло де фи ни са но је 
и у не ким дру гим до ку мен ти ма, пре све га Ста ту том стал ног Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да (Рим ски ста тут). Пре ма то ме, ма да се у 
прак си овај по јам вр ло че сто зло у по тре бља ва, тј. нео прав да но про-
ши ру је на не ке дру ге по ја ве (ге но ци дом се про гла ша ва ју си ту а ци је 
ко је су мо жда про тив прав не, не мо рал не, не ху ма не и сл., али ни су 
ге но цид), за по сто ја ње овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла по треб-
но је исто вре ме но ис пу ње ње не ко ли ко усло ва: 1) да је реч ис кљу-
чи во о не ком од де ла из ри чи то на ве де них у чл. 2 Кон вен ци је; 2) да 
су та де ла учи ње на са ци љем пот пу ног или де ли мич ног уни ште ња 
од но сне гру пе (тј. да по сто ји на ме ра би о ло шког уни ште ња гру пе 
или ње ног де ла); 3) да је реч о по ку ша ју уни ште ња не би ло ко је већ 
са мо на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или вер ске гру пе (са мо то су за-
шти ће не гру пе, што зна чи да у слу ча ју уни ште ња не ке дру ге гру пе 
ни је реч о ге но ци ду).

Ге но ци да не ма без ге но цид не на ме ре, да кле, по треб но је 
утвр ди ти и до ка за ти да су од ре ђе не рад ње пред у зе те у на ме ри пот-
пу ног или де ли мич ног уни ште ња од го ва ра ју ће гру пе. Ако не ма 
та кве на ме ре, он да је у пи та њу не ко дру го кри вич но де ло (рат ни 
зло чин, зло чин про тив чо веч но сти), а не ге но цид. Сле де ће бит но 
огра ни че ње ко је про из и ла зи из ци ти ра не де фи ни ци је је сте то да се 
о зло чи ну ге но ци да мо же го во ри ти са мо он да ка да су ин кри ми ни-
са на де ла из вр ше на про тив не ке ''на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или 
вер ске гру пе као та кве''. То зна чи да по јам ге но ци да не об у хва та 
та ква иста де ла из вр ше на са истим на ме ра ма, али про тив не ке со-
ци јал не или по ли тич ке гру пе (нпр. по ли тич ке опо зи ци је у не кој 
зе мљи).11)

Ка жњи ва су сле де ћа де ла: а) ге но цид; б) спо ра зум  за из вр-
ше ње ге но ци да; в) не по сред но и јав но под сти ца ње на вр ше ње ге но-

10) Адам Ку пер и Џе си ка Ку пер, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2009, стр. 400.

11)  Исто, стр. 402
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ци да; г) по ку шај ге но ци да; д) са у че сни штво у ге но ци ду. Са гла сно 
Кон вен ци ји, ли ца ко ја учи не не ко од на ве де них де ла би ће ка жње-
на без об зи ра  на то да ли су др жав ни упра вља чи, функ ци о не ри 
или обич ни по је дин ци. С тим у ве зи,  уго вор не стра не пре у зе ле 
су оба ве зу да пре ду зму по треб не за кон ске ме ре ка ко би обез бе ди-
ле при ме ну од ре да ба Кон вен ци је, а на ро чи то да пред ви де ефи ка-
сне кри вич не санк ци је за ли ца ко ја су из вр ши ла ге но цид или не ко 
од дру гих Кон вен ци јом пред ви ђе них ка жњи вих де ла. Кон вен ци ја 
пре ци зи ра да се на ве де на де ла не сма тра ју по ли тич ким кри вич ним 
де ли ма и да су уго вор не стра не ду жне да у та квим слу ча је ви ма 
до пу сте екс тра ди ци ју. По ред из во ђе ња  кри ва ца по ред на ци о нал-
не су до ве, пред ви ђен је и по сту пак пред (стал ним). Ме ђу на род ним 
кри вич ним су дом, што је ка сни је по твр ђе но Рим ским ста ту том. У 
нај но ви је вре ме за ге но цид су су ди ли, одн. су де ме ђу на род ни и ме-
шо ви ти ad hoc кри вич ни три бу на ли.

Ге но ци ди су за бе ле же ни још од ан тич ких вре ме на. По ред 
ста лог, и Ста ри за вет го во ри да је код осва ја ња по је ди них га до ва 
ис тре бљи ва но чи та во њи хо во ста нов ни штво укљу чу ју ћи и же не и 
де цу: нпр. Осва ја ње Је ри хо на под вођ ством Ису са На ви на (Књи га 
Ису са На ви на, 6.21: ''И по би ше као про кле то оштри јем ма чем све 
што бје ше у гра ду, и же не и љу де, и дје цу и стар це, и во ло ве и ов це 
и ма гар це.'').12)

У нај но ви је вре ме, глав ни ту жи лац Ме ђу на род ног кри вич-
ног су да 14.7.2008. оп ту жио је су дан ског пред сед ни ка Ома ра ал 
Ба ши ра (Omar al-Bas hir) по ред оста лог, и за ге но цид из вр шен над 
африч ким пле ме ни ма у Дар фу ру (од 2003. до 2008. у су ко би ма су-
дан ских вла сти и ло кал них пле ме на жи вот је из гу би ло 300.000 љу-
ди). Тро чла но ве ће Су да је 4.3.2009. од лу чи ло да не при хва ти (не 

12)  У по зна те исто риј ске слу ча је ве ге но ци да спа да ју: уби ство око 35 мил. ки не ских се-
ља ка од стра не мон гол ских осва ја ча у пе ри о ду 1311-1340; ма сов ни по кољ ху ге но та у 
Фран цу ској 1572 (тзв. Вар то ло меј ска ноћ); ис тре бље ње око 15 мил. се вер но а ме рич ких 
Ин ди ја на ца и иста суд би на ла ти но а ме рич ких Ин ди ја на ца (са мо у Мек си ку од око 25 
мил. ко ли ко их  је би ло у вре ме ко лум бов ског от кри ћа 1492, одн.око 6,3 мил. ко ли ко 
их је пре о ста ло 1548, до 1600, оста ло их је ма ње од 2 мил.); по ку шај Не ма ца у Ју го за-
пад ној Афри ци (1904-1907) да од во ђе њем у пу сти њу, а за тим ме то да ма из глад њи ва ња 
и тро ва ња бу на ра ис тре бе на ро де Хе ре ро и На ма, услед че га је стра да ло око 65.000 
Хе ре роа (80% тог на ро да) и 10.000 На ма (50% њи хо вог укуп ног бро ја); ге но цид Ту ра ка 
над Јер ме ни ма и Гр ци ма (1914-1923) – твр ди се да је та да, ра ди ства ра ња ет нич ки чи-
сте др жа ве, по би је но ви ше од 1,5 мил. Јер ме на и око 300.000 Гр ка (Тур ска, ме ђу тим, то 
оспо ра ва и твр ди да је у то вре ме на те ри то ри ја ма ко је су би ле оку пи ра не од Ру са вр шен 
ге но цид, али над Тур ци ма, и то од стра не јер мен ских ко ми та); по себ но у го ди на ма пре 
и за вре ме Дру гог свет ског ра та ге но цид над Је вре ји ма, Сло ве ни ма и Ро ми ма од стра не 
Не ма ца (са мо Је вре ја је у тзв.хо ло ка у сту по би је но око 5-6 мил.), над Ср би ма, Ро ми ма и 
Је вре ји ма у тзв. Не за ви сној др жа ви Хр ват ској и др. По тврд ња ма исто ри ча ра, са мо је у 
зло гла сном кон цен тра ци о ном ло го ру Аушвиц у га сним ко мо ар ма от вро вом ‘’ци клон Б’’ 
по би је но 1,1-1,6 мил.љу ди, од то га око 90% Је вре ја (Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј-
ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них оод но са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2010, стр. 299).
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по твр ди) оп ту жбу за ге но цид, али је при хва ти ло  оп ту жни цу про-
тив Ал Ба ши ра за зло чи не про тив чо веч но сти и рат не зло чи не, па 
је с тим у ве зи из дат и на лог за хап ше ње су дан ског пред сед ни ка 
(пр ви слу чај у исто ри ји да ме ђу на род ни суд тра жи хап ше ње ак ту-
ел ног ше фа не ке др жа ве). Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да је су дан ска 
вла да од мах од ба ци ла од лу ку ве ћа, про гла сив ши сам  Суд за по ли-
тич ко ору ђе За па да, што је у од ре ђе ној ме ри по др жа ло и ве ћи број 
дру гих африч ких  зе ма ља, па чак и са ма Африч ка уни ја, оста је да 
се ви ди ка ко ће се ово пи та ње раз ви ја ти.13) 

Зло чин ге но цид не за ста ре ва без об зи ра на да тум ка да је по-
чи њен. Сам по јам ско вао је 1944. пољ ски Је вре јин, прав ник Лем-
кин (Rap hael Lem kin), у сво јој књи зи ко ја се ба ви ла зло чи ни ма на-
ци ста. Он је још 1933. у Ма дри ду, на кон фе рен ци ји за ме ђу на род но 
кри вич но пра во Прав ног са ве та Дру штва на ро да, пред ло жио уста-
но вље ње ме ђу на род ног кри вич ног де ла (''зло чи на вар вар ства'') 
ко јим би би ли санк ци о ни са ни зло чи ни про тив по ко ља Јер ме на у 
Пр вом свет ског ра ту и Аси ра ца у Ира ку (1933). Пр ви ва жни ји ме-
ђу на род ни до ку мент ко ји је био по све ћен овом ин сти ту ту би ла је 
Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не УН (1946). По не кад се зна че ње 
овог пој ма нео прав да но про ши ру је, па се ( у сва ко днев ном го во ру, 
у ме сме ди ји ма и сл.) о ге но ци ду  го во ри и он да ка да је за пра во у 
пи та њу не ки дру ги зло чин (нпр. ма са кр). Не кад се иде та ко да-
ле ко да се го во ри, нпр. о кул тур ном ге но ци ду, под ко јим се он да 
има у ви ду на мер но уни шта ва ње кул ту ре не ког на ро да и ње го вог 
кул тур но и сто риј ског на сле ђа. Ге но цид је да кле,  те жак зло чин про-
тив чо веч но сти ко ји под ра зу ме ва уби ство, ма сов но уни шта ва ње, 
за ро бља ва ње, де пор та ци ју и сва ки не људ ски акт про тив ци вил ног 
ста нов ни штва из вр шен из по ли тич ких, ра сних и ре ли ги о зних  по-
бу да, у име чи сто те ра се. По ред ге но ци да,  без бед но сним на у ка ма 
по зна ти су и пој мо ви: по ли ти цид– по ли тич ке ег зе ку ци је и кла-
сна уни ште ња; ур би цид– уни шта ва ње гра да; ет но цид – по ли тич ка 
уни шта ва ња ет нич ког и кул тур ног иден ти те та без фи зич ких ли-
кви да ци ја. Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 370 де фи ни-
ше ге но цид: ''Ко у на ме ри да пот пу но ли де ли мич но уни шти не ку 
на ци о нал ну , ет нич ку, ра сну или вер ску гру пу као та кву на ре ди 
да се вр ше уби ства или те шке по вре де те ла или те шко на ру ша ва-
ње фи зич ког или ду шев ног здра вља чла но ва гру пе или да се гру па 

13) Зло чин ге но ци да вр шен је, на жа лост, и по сле Дру гог свет ског ра та. Та ко се про це њу је 
да је ре жим Цр ве них Кме ра од го во ран за смрт око 1,7 мил.љу ди или око 21%ста нов ни-
штва Кам бо џе, у пе ри о ду 1975-1979. Ако ту, из од ре ђе них раз ло га, и мо же да псо то ји 
ди ле ма о то ме да ли се ра ди ло о ге но ци ду или не ком дру гом зло чи ну (рат ним зло чи-
ни ма, зло чи ни ма про тив чо веч нсо ти, одн. тзв. де мо ци ду), не ма сум ње да се је дан од 
нај но ви јих и ујед но нај те жих слу ча је ва збио у Ру ан ди 1994. ка да је за са мо три ме се-
ца ма са кри ра но око 800.000 ста нов ни ка те зе мље из ре до ва Тут си ја и уме ре них Ху туа 
(Исто).
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ста ви у та кве жи вот не усло ве ко ји до во де до пот пу ног или де ли-
мич ног ис тре бље ња или да се при ме не ме ре ко ји ма се спре ча ва 
ра ђа ње из ме ђу при пад ни ка гру пе или да се вр ши при нуд но пре-
се ља ва ње де це у дру гу гру пу или ко у ис тој на ме ри из вр ши не ко 
од на ве де них де ла, ка зни ће се за тво ри ма нај ма ње пет го ди на или 
за тво ром од три де сет до че тр де сет го ди на.14)

АПАРТХЕЈД

Апарт хејд(енгл. apart heid, од apa rat, одво је но, из дво је но, 
по де ље но).  То је на зив за ду го го ди шњу док три ну и прак су ра сног 
под ва ја ња ста нов ни штва, ко ју је од 1948. до 1994. у  Ју жно а фрич-
кој Ре пу бли ци спро во ди ла вла да ју ћа ма њи на бе ла ца, ус кра ћу ју ћи 
ве ћин ском цр нач ком ста нов ни штву еле мен тар на људ ска пра ва. Ова 
по ли ти ка пот пу ног обес пра вљи ва ња и те ро ри са ња цр нач ке ве ћи не 
по че ла је 3.6. 1948 из бо ром  Да ни је ла Ф. Ма ла на (Da niel Fran co is 
Ma lan), ше фа На ци о нал не пар ти је, за пред сед ни ка вла де та да шње 
Ју жно а фрич ке Уни је (био је при мер 1948 – 1954).15) То ком ман да та 
те вла де до не ти су за кон  о ре ги стру ста нов ни штва са оба ве зним 
упи сом ста нов ни ка у не ку од де вет ра сних гру па(1950) и дру ги 
про пи си на осно ву ко јих је вр ше но одва ја ње ста нов ни штва у свим 
обла сти ма жи во та (по себ не шко ле и дру ге јав не уста но ве, по себ ни 
ауто бу си, ку па ли шта итд. За бел це, а по себ ни за црн це), брак из-
ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих ра са био је за бра њен, вр ше ње ви со-
ких др жав них функ ци ја би ло је ис кљу чи во ре зер ви са но за бел це, 
по сто ја ле су по себ не ''ра сне'' про пу сни це за кре та ње, вр ше на су 
ма сов на на сил на пре се ље ња ''обо је ног''ста нов ни штва, уни шта ва-
на су цр нач ка на се ља и др. Због ова кве по ли ти ке Ју жна Афри ка 
је го ди на ма тр пе ла ме ђу на род не санк ци је – би ла је ис кљу че на из 
Ко мон вел та (1961), а уве де не су јој кул тур не и спорт ске (1960-их  
и 1970-тих), а по том и еко ном ске санк ци је (1980-тих). То је, по-
ред оста лог, по мо гло да се већ од сре ди не 80-тих го ди на XX ве ка 
поч ну по сте пе но ру ши ти нај те жи об ли ци апарт хеј да, да би 1991 
би ли уки ну ти ско ро сви нај ди скри ми на тор ни ји прав ни про пи си. 
Апарт хејд је у Ју жној Афри ци ко нач но уки нут 1994. го ди не ка да 
су одр жа ни пр ви оп шти (све ра сни) пред сед нич ки из бо ри на ко ји-
ма је по бе дио цр нач ки во ђа и бо рац за људ ска пра ва Н. Ман де ла 
(Nel son Man de la). Ме ђу на род на кон вен ци ја о укла ња њу и ка жња-
ва њу зло чи на апарт хеј да (1973) увр сти ла га је у зло чи не про тив 
чо веч но сти. И рим ски ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног су да (1998) 

14) Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је, прир. Зо ран Сто ја но вић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2005, стр. 259-260.

15) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 39.
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у чл. 7/1/ј ква ли фи ку је га као зло чин про тив чо веч но сти, за ко је је 
над ле жан Ме ђу на род ни кри вич ни суд. Апарт хејд озна ча ва одво је-
ни те ри то ри јал ни и по ли тич ки раз вој Евро пља на и не е вро пља на 
по ме сту жи вље ња и ра да. Не по треб но је об ја шња ва ти до ка квих 
об ли ка угро жа ва ња без бед но сти до ла зи при ли ком сме шта ња од ре-
ђе не дру штвен гру пе у ре зер ват.16)

СЕГРЕГАЦИЈА

Се гре га ци ја (нлат. se gra ga tio, одва ја ње, од  se gre ga re, одво-
ји ти из ста да, раз лу чи ти, из дво ји ти из дру штва; енгл. se gre ga tion). 
Ме ђу дру гим зна че њи ма, на ро чи то: одва ја ње и дис кри ми на ци ја  
ста нов ни штва по од ре ђе ним осно ви ма (вер ским, ет нич ким, је зич-
ким, имо вин ским и дру гим раз ли ка ма), а по себ но пре ма бо ји ко же 
(ра сна се гре га ци ја). Из раз се гре га ци ја (пре у зет из ге не ти ке) озна-
ча ва одва ја ње две људ ске гру пе и њи хо во из два ја ње у со ци јал но 
раз ли чи те ре жи ме у по гле ду мно гих, че сто бит них, усло ва жи во та 
и ме ђу соб ног оп ште ња љу ди. Осно ва се гре га ци је мо же би ти раз-
ли чи те, али се као кри те ри јум нај че шће узи ма ју ра сне, на ци о нал не 
или вер ске раз ли ке. Та ква по ли ти ка и прак са под ра зу ме ва одва ја ње  
при пад ни ка раз ли чи тих гру па, спре ча ва ње кон та ка та ме ђу њи ма 
и њи хо во ста вља ње у бит но раз ли чи те усло ве жи во та, при че му 
се дис кри ми ни са ним гру па ма не при зна ју пра ва ко ји ужи ва по вла-
шће на гру па. По зна ти при ме ри су нпр. ра сна се гре га ци ја спро во-
ђе на у Хи тле ро вој Не мач кој (пре ма не а ри јев ци ма, а по себ но Је-
вре ји ма), у Ју жној Афри ци (пре ма црн ци ма-апарт хејд), ју жним 
др жа ва ма САД (све до сре ди не ХХ в.) и др.17) По чет ком че тр де се-
тих го ди на XX ве ка, за вре ме пред сед нич ког ман да та Фран кли на 
Ру звел та (Fran klin D. Ro o se velt), по чи ње по сте пе на бор ба на за-
ко но дав ном пла ну за укла ња ње се гре га ци је у прак си. Она по ста је 
све сна жни ја по сле Дру гог свет ског ра та, а нај зна чај ни ја ме ра у 
том прав цу је усва ја ње За ко на о гра ђан ским пра ви ма 1964. го ди-
не, ко ји за бра њу ју се гре га ци ју у свим обла сти ма јав ног жи во та. У 
на ци стич кој Не мач кој, се гре га ци ја је пред ста вља ла са мо по чет не, 
и, услов но ре че но, бла же ко ра ке ра сне дис кри ми на ци је чи ји је вр-
ху нац био у хо ло ка у сту одн. ге но ци ду над Је вре ји ма и Ро ми ма. У 
Ју жној Афри ци, то је био кључ ни мо ме нат апарт хеј да. Ка да је реч о 
САД, Вр хов ни суд је од лу ком из 1896. про гла сио ра сну се гре га ци ју 
за ко ни том под  усло вом да се бел ци ма и црн ци ма пру жа ју јед на ке 
дру штве не услу ге. Тај си стем је под ра зу ме вао по сто ја ње по себ них 

16) Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них оод но-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 57.

17) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 946.
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уста но ва за бел це и црн це (по себ них шко ла, ме ста за ста но ва ње, 
ра зо но ду и др.). Био је по знат као ''За ко ни Џи ма Кро ца'' (Jim Crow 
Laws), по по грд ном на зи ву ко јим су на ју гу САД на зи ва ли црн це. 
Тек 1954. од лу ком Вр хов ног су да САД ра сан се гре га ци ја у шко ла-
ма је про гла ше на не за ко ни том. Ствар но уки да ње по ли ти ке и прак-
се ра сне се гре га ци је усле ди ло је, ме ђу тим, још ка сни је. Се гре га-
ци јада кле,под ра зу ме ва одва ја ње од ре ђе них дру штве них гру па и 
сме шта ње у ге та – по себ не квар то ве, ка ко би се одво јио раз вој раз-
ли чи тих дру штве них гру па (нпр., ки не ске че твр ти и сл.).18) 

По сле Дру гог свет ског ра та, се гре га ци ја је, за хва љу ју ћи про-
гре сив ном раз во ју ме ђу на род ног пра ва, по ста ла пред мет ин те ре са 
ове прав не обла сти. На и ме, уко ли ко се гре га ци ја пред ста вља ујед-
но и  дис кри ми на ци ју, што је нај че шће слу чај, она је про тив на Уни-
вер зал ној де кла ра ци ји УН о пра ви ма чо ве ка (1948) и Пак то ви ма о 
људ ским пра ви ма (1966). У слу ча је ви ма ка да се гре га ци ја има на-
ро чи то те жак об лик – нпр. Apart heid, др жа ва у чи јем се прав ном 
по рет ку она спро во ди сно си ме ђу на род ну од го вор ност и мо же јој 
се де си ти да бу де из ло же на ме ђу на род ним санк ци ја ма.19)

МЕЂУНАРОДНИСТАТУС

Ме ђу на род ни ста тус (од лат. sta tus, ста ње, по ло жај, енгл. 
in ter na ti o nal sta tus) 1. Ме ђу на род ним уго во ром утвр ђен, по се бан 
прав ни по ло жај од ре ђе них де ло ва те ри то ри је или во де них по вр-
ши на, ко ји се огле да у то ме да се у ин те ре су ве ћег бро ја дру гих 
др жа ва, тј. ме ђу на род не за јед ни це, на тим под руч ји ма у пред ви-
ђе ној ме ри огра ни ча ва, одн. ис кљу чу је су ве ре ност те ри то ри јал не 
др жа ве. Раз ло зи због ко јих до ла зи до ус по ста вља ња та квог по ло-
жа ја раз ли чи ти су, али углав ном под ра зу ме ва ју по тре бу раз во ја 
ме ђу на род ног са о бра ћа ја и тр го ви не, ну жност сма ње ња за тег ну-
то сти у да том ре ги о ну и сл. Обим огра ни че ња су ве ре но сти те ри-
то ри јал не др жа ве мо же би ти вр ло раз ли чит и, као и сва дру га ре-
ле вант на пи та ња, пре ци зи ра с од но сним ме ђу на род ним уго во ром. 
Ме ђу на род ни ста тус мо гу ужи ва ти од ре ђе не обла сти, одн. гра до-
ви (сво је вре ме но, Сар ска област, Дан циг, Тан гер и др.), ре ке (Ду-
нав, Рај на и др.), као и ка нал (Су ец ки, Па нам ски, Кил ски и др.). 
2. У ши рем зна че њу, овај из раз се ко ри сти да би се ис та кло да су 
бит на пи та ња прав ног по ло жа ја од но сног су бјек та или објек та у 
до вољ ној (пре те жној) ме ри уре ђе на ме ђу на род ним пра вом. У том 
сми слу мо же се нпр. сма тра ти да ме ђу на род ни ста тус ужи ва ју и 

18) Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них оод но-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 969-970.

19) По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 946.
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од ре ђе не ка те го ри је ли ца (нпр. функ ци о не ри по је ди них ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја).20) Ме ђу на род ни ста тус,  озна ча ва по се бан 
по ло жај де ло ва те ри то ри је или во де них по вр ши на, ко ји се раз ли-
ку је од нор мал ног по ло жа ја у то ме што је на ње му огра ни че но или  
ис кљу че но вр ше ње су ве ре но сти у ко рист ве ћег бро ја др жа ва или 
ме ђу на род не за јед ни це. То се чи ни из етич ких, вој них, еко ном ских 
или по ли тич ких раз ло га. До уво ђе ња овог ста ту са до ла зи због то га 
што ве ли ке си ле на ме ћу сво ју во љу др жа ви чи ји су ве ре ни тет же ле 
да огра ни че или ис кљу че. Деј ство уво ђе ња ме ђу на род ног ста ту са 
над од ре ђе ном зо ном је раз ли чи то, али је у без бед но сном сми слу 
си гур но не га тив но, јер циљ ус по ста вља ња си сте ма без бед но сти 
и је сте очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та. Сте-
пен угро жа ва ња су ве ре ни те та до тич не др жа ве огле да се у уго во ру 
ко јим се тај ста тус ус по ста вља. Он об у хва та ди ја па зон од ма њих 
огра ни че ња пре ко ме ђу на род ног ме ша ња до да ва ња ствар не упра-
ве ме ђу на род ним ор га ни ма, чи ме тај ста тус зо не или обла сти до-
би ја атри бут др жа ве.21)

ДЕМОГРАФСКИРАЗВОЈ

Де мо граф ски раз вој је кон сти ту тив ни еле мент др жа ве. Ди-
рект но ве за на за угро жа ва ње др жа ве је сте  и по ја ва не га тив ног 
при род ног при ра шта ја. ‘’Бе ла ку га’’ је јед на од нај ве ћих без бед-
но сних про бле ма ве ћег бро ја др жа ва, на о чи то у усло ви ма при пре-
ма и во ђе ња бор бе них деј ста ва у ра ту.22) На и ме, на гло по ве ћа ње 
бро ја ста нов ни штва иза зи ва низ дру штве них про бле ма на ро чи то 
ако је не рав но ме ран и ако се огле да кроз екс пан зи ју јед ног на ро-
да у од но су на  дру ги и слич но. Исто та ко про бле ми на ста ју и у 
ми гра ци о ним кре та њи ма, пре на се ље но сти, ур ба ни за ци ји и не мо-
гућ но сти за до во ље ња ми ни му ма жи вот ног стан дар да. Не по во љан  
де мо граф ски раз вој у сми слу пре на се ље но сти гра до ва, на пу шта ње 
се ла, на ро чи то у при гра нич ним обла сти ма, та ко ђе иза зи ва про бле-
ме без бед но сног ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња без бед но сне по ли-
ти ке на це лој те ри то ри ји јед не др жа ве. Ми гра ци је та ко ђе до во де 
до ‘’пре на се ље но сти’’ или ‘’не до вољ не на се ље но сти’’ на се ља, 
што има зна чај не им пли ка ци је на без бед ност, еко но ми ју и жи вот-
ни стан дард ста нов ни штва и не за по сле ност. Ква ли тет на свој ства 
ста нов ни штва у без бед но сном сми слу огле да ју се, пре све га, у по-

20) Исто, стр. 550.

21) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 136.

22) Гр чић, М, По ли тич ка ге о гра фи ја, Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 2000, стр. 257.



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35. стр. 131-148.

146

ли тич кој све сти, мо ра лу, об у че но сти и фи зич кој спрем но сти за су-
прот ста вља ње свим из во ри ма и об ли ци ма угро жа ва ња. Кван ти та-
тив на свој ства се огле да ју у број но сти и рас по ре ду ор га ни зо ва ног 
ста нов ни штва за од брам бе не и без бед но сне по тре бе. Ни је по треб-
но по себ но об ја шња ва ти ути цај ста ро сне и пол не струк ту ре, гу би-
та ка ста нов ни штва у ра то ви ма,  здрав стве не струк ту ре, смрт но сти 
одој ча ди и про сеч ног тра ја ња жи во та ста нов ни штва на без бед ност 
зе мље.23)

RadoslavGacinovic

SOCIALSOURCESOFTHETHREATTOTHE
CAPACITYOFSTATESECURITYSYSTEM

Summary
So cial so ur ces of the thre at to the ca pa city of se cu rity system 

po se gre at pro blem to each sta te and its ci ti zens, and of co ur se, for the 
re gion. The re fo re the aut hor po ints to and analyzes the most pro mi nent 
so cial so ur ces of the thre at to the ca pa city of the mo dern sta te se cu rity 
system. Ba sic form of the ex press of thre at re la tes to the en dan ger ment 
of the exi sting fre e dom. The en dan ger ment can be ac hi e ved by the de-
struc ti ve ac tion of the na tu ral or so cial for ce to a cer tain phe no me non, 
ac ci den tal or de li be ra te, tar ge ted and pur po se ful – i.e. with the in ten tion 
to pro vo ke cer tain con se qu en ces on na tu re or so ci ety, that is on man. 
All mo dern se cu rity systems, no mat ter how and with what pur po se are 
they or ga ni zed, re pre sent the form of the or ga ni za tion of the so ci ety 
in the pro tec tion of its vi tal in te rests and va lu es. The ir or ga ni za tion is 
ba sed on two es sen tial qu e sti ons: from whom and from what sho uld 
we pro tect the so ci ety, and how we sho uld di rect the su bjects of the 
se cu rity system in or der to ac hi e ve the ba sic goal of the exi sten ce of 
the so ci ety. Di scri mi na tion, that is, the so cial forms of en dan ger ment 
of the ca pa city of the de moc ra tic sta te oc curs in se ve ral forms: ge no ci-
de, apart heid, se gre ga tion, neo ra cism or eco no mic ra cism, in ter na ti o nal 
sta tus and de mo grap hic de ve lop ment. 
Key words: ge no ci de, apart heid, se gre ga tion, in ter na ti o nal sta tus, sta te, de-

moc racy
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Resume
In the hu man so ci ety, the en dan ger ment can be ap plied as: un-

con sci o usly – when a per son or a gro up of pe o ple by cer tain ac ti ons, 
wit ho ut the at ten tion of do ing it, en dan ger the exi sten ce or si tu a tion of 
ot her pe o ple or gro ups of pe o ple. For exam ple, cer tain sci en ti fic tec-
hno lo gi cal de ve lop ment, by its inap pro pri a te use, led to the en dan ger-
ment of the na tu ral eco lo gi cal ba sics of the exi sten ce of pe o ple on earth, 
and con sci o usly – de li be ra tely, tar ge ted or or ga ni zed use of for ce for 
de struc tion, di sa bling, co er cion, en for ce ment et ce te ra, of ot her pe o ple, 
the ir gro ups, or ga ni za ti ons et ce te ra, or for the un fa vo ra ble chan ge, or 
the chan ge of cer tain si tu a tion con trary to the ir will. Com pe ti ti ve so-
ci e ti es and hu man so ci e ti es in ge ne ral, are cha rac te ri zed by con stant 
dan ger from the un fa vo ra ble ac tion and con se qu en ces of ac tion of va-
ri o us for ces to man and so ci ety or the ir parts. The en dan ger ment is a 
form of con cre ti zed dan ger for cer tain parts and su bjects of the so ci ety 
by ba si cally pre dic ta ble for ces from which ac ti vely and pas si vely me a-
su res of pro tec tion and pre ven tion, ac tual pro tec tion and the me a su res 
of the ac com panying (post) pro tec tion can be ta ken. In the hu man so-
ci ety, which is ba si cally con cur rent by its na tu re, and in which va ri o us 
forms and fi elds of strug gle for exi sten ce, po si tion, pro spe rity et ce te ra 
re pre sent nor mal re la tion in the go ver ning system, en dan ger ment as an 
ac ti vity and a si tu a tion are do mi nant, and ori gi na te in the so ci ety whe-
re the ac ti vity of a cer tain gro up of su bjects is aimed with the cer tain 
pur po se (goal) aga inst the ot her gro up of pe o ple. Or ga ni zed, in sti tu-
ti o na li zed and ci vi li zed so ci ety ma kes a dif fe ren ce bet we en the nor-
mal and de vi ant be ha vi or. De vi ant be ha vi or is thre a te ning, and nor mal 
be ha vi or and the su bjects who act nor mally are be ing en dan ge red by 
the de vi ant su bjects and the ir be ha vi or. Systems of the pro tec tion from 
en dan ger ment, i.e. systems of se cu rity are be ing for med with the aim 
of pro tec tion of the so ci ety. So cial forms of the en dan ger ment of the 
ca pa city of the se cu rity of the de moc ra tic sta te re flect in the forms of: 
ge no ci de, apart heid, se gre ga tion, in ter na ti o nal sta tus and de mo grap hic 
de ve lop ment. So cial so ur ces of en dan ger ment are: con flict of in te rests 
in the sphe re of na ti o nal, in ter sta te, re li gi o us, pro fes si o nal and per so-
nal; so cial mi smatch, une ven ness of the so cial-eco no mic de ve lop ment; 
sub cul tu re and re li gion; ide o logy; de mo grap hic de ve lop ment; po li tics 
and ge o grap hic po si tion.

* Овај рад је примљен 5. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Сажетак
Ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба као скуп прав них пра-

ви ла ко ја се при ме њу ју у си ту а ци ја ма ору жа них су ко ба, усме ре но 
је ка из на ла же њу ком про ми са из ме ђу стал не вој не по тре бе и ху-
ма ни тар них на че ла. Циљ ра та је да се про тив ник по ра зи што бр же 
и што ефи ка сни је. Циљ ху ма них на че ла и прин ци па је да се уни-
шта ва ња ко ја су ди рект на по сле ди ца тог су ко ба све ду на нај ма њу 
ме ру и ко ли ко – то ли ко ху ма ни зу ју, од но сно убла же, ако је мо гу ће 
и ко ли ко је мо гу ће. Си ла ко ја се при ме њу је у ору жа ним су ко би ма и 
ко ја је ствар но нео п ход на ра ди по сти за ња ко нач ног ци ља због ко га 
се су ко бу и при бе гло мо ра да бу де кон тро ли са на и ра зум на ци љу 
ко ји се по ста вља. Че сто се у ору жа ним су ко би ма што на мер но што 
не на мер но у оп штем рат ном ме та жу уни шта ва ју не са мо људ ски 
ре сур си, не го и ње го ва кул тур на до бра, ко ја пред ста вља ју ма те-
ри јал на све до чан ства до при но са јед ног на ро да укуп ној свет ској 
ци ви ли за ци ји. Из раз ло га вој не по тре бе огра ни че на је ме ђу на род-
но прав на за шти та кул тур них до ба ра,од но сно, по сто ји де ро га ци ја 
за шти те кул ту них до ба ра за снов на на на на че ли ма ху ма ни тар ног 
пра ва и оп штих на че ла људ ских пра ва. Нео п ход но је да се уви ди 
ре ал ност ору жа них су ко ба ко ја под ра зу ме ва да то ком њих кул тур-
на до бра ипак би ва ју ме та на па да и уни ште ња. По треб но је утвр-
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ди ти  ка да, под ко јим усло ви ма, по чи јем на ре ђе њу и уз ка кве ме ре 
пре до стро жно сти је до зво љен на пад на кул тур на до бро. 
Кључ не ре чи: Ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба, Же нев ске кон вен-

ци је, Кон вен ци ја о за шти ти кул тур них до ба ра,ору жа ни 
су коб,кул тур на до бра, оп шта за шти та, спе ци јал на за шти-
та, по бољ ша на за шти та.

ОПШТАПИТАЊАЗАШТИТЕ
КУЛТУРНОИСТОРИЈСКИХСПОМЕНИКА

По сма тра но кроз исто ри ју ору жа них су ко ба, уоч љи во је раз-
ли чи то по сту па ње ка да се су коб во ди са про тив ни ком ко ји де ли 
исте ци ви ли за циј ске и кул тур не вред но сти, у од но су на су коб ко ји 
се во ди са про тив ни ком ко ји је стра нац и не по зна ни ца у кул тур ном 
и ци ви ли за циј ском сми слу. Ме ђу соб ни су ко би европ ских на ро да 
кроз це лу исто ри ју, од ан ти ке па до два де се тог ве ка, по ка зи ва ли 
су ге не рал но дру га чи је ли це од су ко ба ко је су ти исти европ ски 
на ро ди во ди ли про тив на ро да ко ји су не-хри шћа ни или не-евро-
пља ни. У су ко би ма во ђе ним из ме ђу европ ских хри шћан ских на-
ро да, по сто ја ла су не ка ба зич на пра ви ла, пре те жно оби чај ног ка-
рак те ра, ко ја су се, ге не рал но, не без из у зе та ка, по што ва ла ме ђу 
су ко бље ним стра на ма. Јед но од тих пра ви ла се од но си на  за бра ну 
на па да на цр кве, ма на сти ре и уоп ште вер ске објек те, и исто се то-
ком сред њег ве ка у Евро пи то ли ко уста ли ло и по ста ло оби чај но и 
оп ште по зна то, а вре ме ном и кроз раз ли чи те на ред бе и ин струк ци је 
и ко ди фи ко ва но у та квом оби му да је за по вре ду ових пра ви ла би-
ла пред ви ђе на и од го ва ра ју ћа кри вич на санк ци ја.1) Ово пра ви ло је 
рет ко по што ва но у су ко би ма са про тив ни ци ма ко ји су при па да ли 
дру гим ци ви ли за циј ским кру го ви ма, и њи хо ви објек ти кул ту ре и 

1) Дра пер и Нус ба ум на во де при ме ре до не тих пра ви ла и кр ше ње истих .G. I. A., Dr ra per, 
„Pe ni ten tial Di sci pli ne and Pu blic Wars in the Mid dle Ages“, 1 IRRC, 1961, pp. 4–18. и 
рр.63–78; А., Nus sba um , „A Con ci se Hi story of the Law Na ti ons“, Re vi sed edi tion,  New 
York, 1961, p. 18; у сту ди ји о рат ним за ро бље ни ци ма В. Јон чић ево лу и тив но при ка зу је 
до но ше ње ових пра ви ла и њи хо во по што ва ње кроз исто ри ју. V., Jon čić, Rat ni za ro blje ni-
ci –me đu na ro no prav ni sta tus, Voj no iz da vač ki za vod, Be o grad, 2002, str. 50-54; В., Јон чић, 
Joнчић, В., „Вој на по тре ба и ме ђу на род но пра во“, Војнодело,6/96, Бе о град, 1996; 

 Те о дор Ме рон на во ди не ке при ме ре до не тих пра ви ла као, на при мер, слу чај са ен гле-
ским кра љем Џо ном 1214. го ди не ко ји је до нео на ред бу о за бра ни пљач ке цр кве ног 
бла га то ком вој них по хо да, а на ред ба ма Ри чар да II из 1385. го ди не и Хен ри ја V из 1419. 
го ди не, о за бра ни кра ђе и рат них пљач ки цр ка ва. Ове ка тив но сти би ле су санк ци о ни са-
не смрт ном ка зном. На ис то ку Евро пе, пре ма на во ди ма Ин грид Де тер, по чет ком 14-ог 
ве ка, на ред бу слич ног са др жа ја до нео је пољ ски краљ Ка зи мир Ве ли ки. (Т., Ме рон, 
Међународноправочовечностипотичеиздавнина–Есеји, Са ми здат, Б-92, Бе о град, 
2004,стра на 12.; Det ter, In grid, ‚‚TheLawofWar“‚secondedition,Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2000, p. 152). 
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ре ли ги је би ли су ре дов но ме та на па да, уни шта ва ња, пљач ке и оп-
ште де струк ци је.2) Је дан од раз ло га што су ови објек ти3)  би ли ме та 
на па да је и њи хо во тра ди ци о нал но ло ци ра ње у на се ље ним ме сти-
ма, ко ја су кроз исто ри ју, че сто би ла у фо ку су вој них опе ра ци ја, 
па је ово ве ро ват но про у зро ко ва ло да су то ком вре ме на ре ли гиј ски 
објек ти, а по себ но ма на сти ри, по че ли да се из два ја ју и гра де ван 
ур ба них зо на, че сто да ле ко од глав них са о бра ћај ни ца. Та ко скло-
ње ни религиjски објек ти ван глав них пра ва ца на па да (прав ци по-
хо да ко ји су у ства ри ге о стра те гиј ски прав ци), има ли су ве ће шан-
се да са чу ва ју кул тур но и исто риј ско бла го по хра ње но у њи хо вим 
ри зни ца ма. То је по не кад успе ва ло, али не увек. По себ но је не у-
спе шно за шти ће но би ло ово кул тур но бла го у слу ча је ви ма ка да је 
на па дач имао за циљ да уни шти кул тур ни иден ти тет про тив ни ка и 
та да ни је пре зао од уни шта ва ња све га што чи ни по себ ност јед ног 
на ро да и ње го ве кул ту ре. 

Ти пич ни при ме ри за ова ква уни ште ња су при ме ри из исто-
ри је као што је слу чај са Кар та ги ном од стра не Ри мља на, уни ште-
ње Хин ду ци ви ли за ци је од стра не му сли ма на у ју жној Ази ји, осва-
јач ки по хо ди и ра за ра ња у пред ко лум бов ској исто ри ји Аме ри ке од 
стра не Шпа на ца и др.

Ни два де се ти век ни је остао имун на ра за ра ња кул тур них и 
ци ви ли за циј ских до ба ра у ору жа ним су ко би ма. Та ко, на при мер, 
узи ма ју се као нај ти пич ни ји при ме ри уни ште ње кул тур не ба шти-
не бом бар до ва ње Ен гле ске у вре ме Бит ке за Бри та ни ју и ка сни-
је не се лек тив но бом бар до ва ње бри тан ских остр ва ра ке та ма Ф-1 
и Ф-2, ма сов на бом бра до ва ња ши ром Евро пе и од стра не Не ма ца 
и Ита ли ја на (Ро тер дам, Вар ша ва) и при кра ју ра та од стра не Са-
ве зни ка. По себ но ве ли ку ште ту има ла је Ср би ја бом бар до ва њем 
гра до ва на по чет ку ра та од стра не Не ма ца где су по себ но стра да ли 
кул тур ни објек ти (На род на би бли о те ка у Бе о гра ду, Ваз не сењ ска 
цр ква, згра да Ста рог дво ра и др.) и на кра ју ра та од Са ве зни ка (Бе-
о град на У скрс 1944.го ди не). По сле Дру гог свет ског ра та на ста ви ло 
се са уни штав њем кул тур них до ба ра иако је би ла до не та по зна та 
Кон вен ци ја о за шти ти кул тур них до ба ра 1954. го ди не (уни ште ње 
ста туе Бу де у ка ме ну од стра не Та ли ба на то ком су ко ба у Ав га ни-
ста ну, кра јем два де се тог ве ка, уни ште ње ком плек са у Ира ку, па-
го да у Кам бо џи, спо ме ни ка кул ту ре у Ви јет на му и Ла о су у вре ме 

2) V. Jon čić, op. cit. str. 52-56.

3) Не мо гу ће је објек те кул ту ре по сма тра ти одво је но од ре ли гиј ских обје ка та, јер се упра во 
у њи ма, го то во по пра ви лу ко је се мо же при ме ни ти на све ве ли ке свет ске ре ли ги је, кроз 
исто ри ју раз ви ја ла, не го ва ла и ба шти ни ла кул тур на тра ди ци ја под не бља у ко ји ма се ти 
ре ли гиј ски објек ти на ла зе, а че сто су они би ли и мо тор умет нич ког, на уч ног, ар хи тек-
тон ског и сва ког дру гог про гре са.
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Ви јет нам ског ра та и др.). Сви ови на па ди би ли су усме ре ни де лом 
и на уни ште ње, кул тур не ба шти не ових на ро да, по себ но ста рих 
гра до ва ко ји су пред ста вља ли је дин стве ну ар хи тек тон ску це ли ну, 
раз ви ја ну ве ко ви ма уна зад. Основ ни про блем свих на ве де них при-
ме ра уни шта ва ња зна чај них обје ка та кул ту ре и кул тур них до ба ра 
је да та уни шта ва ња ни су има ла ни ка кву вој ну свр ху, ни ти су на-
па да чу до не ла би ло ка кву ди рект ну, ефек тив ну и не по сред ну вој-
ну пред ност, од но сно иста су из вр ше на са мо са ци љем све оп ште 
де струк ци је и уни ште ња про тив ни ка, не са мо у фи зич ком сми слу 
не го и у сми слу уни ште ња ње го ве кул ту ре и кул тур них осо бе но-
сти, као и ње го вог до при но са укуп ним ци ви ли за циј ским до стиг-
ну ћи ма чо ве чан ства. Са дру ге стра не, ре ал но је за ми сли во да се 
то ком ору жа ног су ко ба по ја ви си ту а ци ја ко ја на ла же и оправ да ва 
на пад на од ре ђе но кул тур но до бро, по го то во ако је та кво кул тур-
но до бро су прот на стра на сво јим ак тив но сти ма пре тво ри ла у ле-
га лан и ле ги ти ман вој ни циљ чи ја не у тра ли за ци ја или уни ште ње 
на па да чу до но си ди рект ну вој ну пред ност.4) Већ са ма хи по те тич ка 
прет по став ка по сто ја ња си ту а ци ја у ко ји ма је мо гућ на пад на кул-
тур на до бра до во љан је раз лог да се у овом тек сту по све ти по себ на 
па жња пра ви ли ма и про це ду ра ма до но ше ња од лу ке о на па ду на 
кул тур на до бра и објек те кул ту ре.

ОСНОВНАПРАВИЛА
ОЗАШТИТИКУЛТУРНИХДОБАРА

УОРУЖАНИМСУКОБИМА

Свест о зна ча ју очу ва ња кул тур них до ба ра то ком ору жа них 
су ко ба на шла је сво ју ме ђу на род но–прав ну за шти ту у Ха шкој ко-
ди фи ка ци ји 1907. го ди не и од та да се не пре ста но раз ви ја и по твр-
ђу је. Већ је Ха шки пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп-
ну у чла ну 27. Оба ве зао стра не у су ко бу да „приликомопсада и
бомбардовањапредузмусвепотребнемередасепоштеде,колико
год јемогуће, зграде посвећене верскимобредима, уметностии
науци,каоиисторијскиспоменици...,подусловомданисууисто

4) Henckra ets, J., M., „New ru le for the pro tec tion of  cul tu ral pro perty in ar med con flict: the 
sug ni fi can ce of the Se cond Pro to col to the 1954 and Ha gue Con ven tion for the Pro tec tion of 
Cul tu ral Pro perty in the Event of Ar med Con flic“, ReportonthemeetingofExsperts,Ge ne va, 
2002.
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времеупотребљениувојнесврхе.“5) Исти члан про пи су је и оба ве зу 
стра не ко ја се на ла зи у оп са ди да ове објек те озна чи спе ци јал ним 
вид ним зна ци ма ко је уна пред тре ба са оп шти ти оп са ђи ва чу. До дат-
ни сте пен за шти те кул тур них до ба ра уве ден је чла ном 56. по ме ну-
тог Пра вил ни ка, ко јим се за бра њу је сва ка за пле на, уни ште ње или 
на мер но оште ће ње уста но ва по све ће них вер ским об ре ди ма, до-
бро чин ству, на ста ви, на у ци и умет но сти, исто риј ских спо ме ни ка, 
као и умет нич ких и на уч них де ла.6) И у чла ну 5. Кон вен ци је о бом-
бар до ва њу од стра не по мор ских сна га у вре ме ра та (IX Ха шка кон-
вен ци ја из 1907. го ди не),7) на ла зе се исте од ред бе као и у чла ну 27. 
Пра вил ни ка, уз је ди ну раз ли ку што је овај члан до пу њен пра ви лом 
о из гле ду зна ка за шти те и ди стинк ци је ко јим се тре ба ју озна чи ти 
ови објек ти у ци љу њи хо вог раз ли ко ва ња од дру гих обје ка та. Ов-
де ви ди мо на сна зи је дан при лич но ре ла ти ви зо ван сте пен за шти те 
кул тур них до ба ра, по што су Ха шка пра ви ла опре де ље на у прав цу 
од у зи ма ња за шти те објек ти ма кул ту ре од мо мен та ка да се они ста-
ве у функ ци ју оства ре ња вој них ци ље ва, јер се од тог мо мен та они 
сма тра ју вој ним објек ти ма пре ма ко ји ма се ле гал но мо гу усме ри ти 
бор бе на деј ства. 

Же нев ске кон вен ци је о за шти ти жр та ва ору жа них су ко ба, из 
1949. го ди не, не по све ћу ју по себ ну па жњу за шти ти кул тур них до-
ба ра, што је до не кле и ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду њи хо ву усме-
ре ност на ре ша ва ње пи та ња за шти те по је ди на ца–жр та ва ору жа-
них су ко ба. Ипак, тре ба при зна ти да по сто ји је дан члан Же нев ске 
кон вен ци је о за шти ти гра ђан ских ли ца за вре ме ра та (IV Же нев ска 
кон вен ци ја), чи јим се ло гич ким ту ма че њем мо же „по кри ти“ и по ље 
за шти те кул тур них до ба ра, ма да са мо на оку пи ра ној те ри то ри ји. 
Чла ном 53.  за бра њу је се оку па ци о ној си ли да уни шта ва по крет на 
и не по крет на до бра не за ви сно од об ли ка вла сни штва ко је над њи-
ма има ју фи зич ка или прав на ли ца са оку пи ра не те ри то ри је, из у зев 
у слу ча је ви ма у ко ји ма би та уни ште ња би ла ап со лут но нео п ход на 
ра ди из во ђе ња бор бе них деј ста ва. Да кле, пре ма овом чла ну, кул-
тур на до бра се сва ка ко мо гу сма тра ти за шти ће ним по од ред ба ма 
IV Же нев ске кон вен ци је,8) али та за шти та мо же би ти су спен до ва на 
про стом оце ном од стра не оку па ци о не си ле да по сто ји ап со лут на 
вој на нео п ход ност да се ови објек ти уни ште у ци љу успе шног из-

5) Изворимеђународногхуманитарногправа, Ју го сло вен ски Цр ве ни Крст, Бе о град, 1999. 
Го ди не, стра на 274.

6) Ibid.,стр. 278.

7) Ibid.,стр. 288. 

8) Commentary IV Geneva Convention, In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 
1958., p.301.
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во ђе ња бор бе них деј ста ва. До пун ски про то ко ли уз Же нев ске кон-
вен ци је (До пун ски про то кол уз Же нев ске кон вен ци је од 12. ав гу ста 
1949. го ди не о за шти ти жр та ва ме ђу на род них ору жа них су ко ба, од 
8. ју на 1977. го ди не у да љем тек сту Про то кол I) и До пун ски про то-
кол уз Же нев ске кон вен ци је од 12. ав гу ста 1949. го ди не о за шти ти 
жр та ва не ме ђу на род них ору жа них су ко ба, од 8. ју на 1977. го ди не 
(Про то кол II)), за раз ли ку од Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди-
не, чи не зна чај ни ји по мак у про мо ци ји за шти те кул тур них до ба ра 
за вре ме ору жа них су ко ба. Про то кол I је у том сми слу чла ном 53. 
стра на ма у су ко бу је за бра нио „а)вршитибилокакавнепријатељ-
скиактуперенпротивисторијскихспоменика,уметничкихдела
илихрамовакојисачињавајукултурноилидуховнонаслеђенарода;
б)користититаквеобјектезапомоћвојнимакцијама;в)дата-
квиобјектибудупредметрепресалија.“9) 

Члан 16. Про то ко ла II има стил ски не што дру га чи ју сти пу-
ла ци ју, на чел но слич ну од ред ба ма да тим у Про то ко лу I, осим де ла 
ко ји се од но си на за бра ну ре пре са ли ја, ко ја је из о ста вље на, као 
раз лог по гре шног убе ђе ња по је ди них де ле га ци ја зе ма ља ко је су 
уче ство ва ле у са ста вља њу тек ста овог Про то ко ла, об зи ром да су 
исте сма тра ле да у јед ном по јед но ста вље ном до ку мен ту ка кав је 
Про то кол II не тре ба ве ћу па жњу по све ћи ва ти кул тур ним до бри ма, 
ка да већ ни са мим пра ви ли ма о во ђе њу не при ја тељ ста ва ни је по-
све ће на по себ на па жња.10) 

Раз ло зи због ко јих се Про то ко ли I и II у ре ла тив но скром ном 
оби му „ба ве“ за шти том кул тур них до ба ра, од но сно ис ти ма пру жа-
ју са мо основ не га ран ци је за шти те, ле же у чи ње ни ци да у си сте му 
ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба по сто ји lexspecialis, од но сно 
по себ на Кон вен ци ја по све ће на за шти ти кул тур них до ба ра то ком 
ору жа них су ко ба, ко јој по ме ну ти Про то ко ли и из ри чи ту при зна ју 
пр вен ство у по гле ду ре гу ли са ња прав ног ста ту са кул тур них до ба ра 
то ком ору жа них су ко ба.11)  Основ ни ме ђу на род но-прав ни до ку мент 
ко јим се уво ди за шти та обје ка та кул ту ре за вре ме ору жа них су ко ба 
је UNE SCO-ва Кон вен ци ја за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју 
ору жа ног су ко ба из 1954. Го ди не. Кон вен ци ја са др жи од ре ђен број 
пра ви ла при ме њи вих у окол но сти ма ка да вла да мир, али иста не ће 

9) Изворихуманитарногправа,оп.цит.,стр. 208.

10) Pil loud, C./ de Pre ux, J./ San doz, Y./ Zim mer mann, B./ Eber lin, Ph./ Gas ser, H./ Wen ger, C.F./ 
Ju nod, S.S./ Pic tet, J., CommentaryontheAdditionalProtocolsof8June1977totheGeneva
Conventionsof12August1949,In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Mar ti nus Nij hoff 
Pu blis hers, Ge ne va, 1987, р. 1466; В., Јон чић, ibid., 1996, стр. 2-36.

11) Члан 53. Про то ко ла I и члан 16. Про то ко ла II са др же иден тич ну увод ну ре че ни цу: „Не
дирајућиуодредбеХашкеконвенцијезазаштитукултурнихдобарауслучајуоружаног
сукоба…забрањеноје...:“
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би ти пред мет об ра де у тек сту ко ји сле ди, већ ће пу на па жња би ти 
по све ће на са мо пра ви ли ма чи ја при ме на је ве за на за слу чај из би ја-
ња ору жа ног су ко ба из ме ђу др жа ва уго вор ни ца, чак и ако јед на или 
ви ше њих не при зна ју по сто ја ње рат ног ста ња. По што за јед но са 
Кон вен ци јом чи не је дин стве ну це ли ну и исту до пу њу ју и де таљ-
ни је ту ма че, нео п ход но је да се упо ре до са од ред ба ма Кон вен ци је 
ту ма че и ак ти ко ји су до не ти на ис тој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји 
ка да и Кон вен ци ја, а то су Пра вил ник о из вр ша ва њу Ха шке кон-
вен ци је за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба из 
1954. го ди не, Ха шки про то кол о за шти ти кул тур них до ба ра у слу-
ча ју ору жа ног су ко ба из 1954. го ди не, као и је дан акт до нет го то во 
по ла ве ка ка сни је; Дру ги про то кол уз Ха шку кон вен ци ју од 1954. 
го ди не о за шти ти кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа них су ко ба из 
1999. го ди не.

Кон вен ци ја у пр вом чла ну у ци љу из бе га ва ња не до у ми ца око 
пој ма кул тур ног до бра де фи ни ше овај по јам и на во ди да се под 
кул тур ним до бри ма сма тра ју, без об зи ра на по ре кло и вла сни ка:

а)„покретнаинепокретнадобракојасуодвеликогзна-
чаја закултурнубаштину свакогнарода, каоштосу:
споменициархитектуре,уметностиилиисторије,вер-
скиилилаички,археолошкаместа,скупграђевинакоје
су као целина од историјског или уметничког интере-
са,уметничкадела,рукописи,књигеидругипредмети
уметничког, историјског или  археолошког интереса,
каоинаучнеколекцијеиважнеколекцијекњига,архива
илирепродукцијанапреднаведенихдобара;

б) зградечијајеглавнаиефективнанаменадачувајуили
даизлажупокретнакултурнадобранаведенауалинеји
а),као:музеји,великебиблиотеке,археолошкасклади-
шта,каоискладиштаодређеназасклањањепокрет-
них културнихдобаранаведених у алинеји а) у случају
оружаногсукоба;

в) центриукојимасеналазизначајанбројкултурнихдоба-
ра,којасунаведенауалинејамаа)иb),такозваницен-
триукојимасусакупљеникултурниспоменици.“12)

У на ред ним чла но ви ма Кон вен ци ја уво ди два по себ на ре-
жи ма за шти те кул тур них до ба ра, а то су оп шти ре жим за шти те и 
спе ци јал ни ре жим за шти те. Дру ги до пун ски про то кол из 1999. го-
ди не уво ди још је дан вид за шти те, а то је по бољ ша на за шти та, на 
ко ју има ју пра во она кул тур на до бра ко ја су од нај ве ће ва жно сти за 

12) Изворихуманитарногправа,оp.сit., стр. 447.
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чо ве чан ство и ко ја су као та ква за шти ће на и од го ва ра ју ћим до ма-
ћим прав ним и ад ми ни стра тив ним ме ра ма ко ји ма се због ње го ве 
кул тур не и исто риј ске вред но сти оси гу ра ва нај ви ши ни во за шти те. 
Та ква до бра не ко ри сте се у вој не свр хе и стра на ко ја та кво кул-
тур но до бро др жи под кон тро лом има оба ве зу да об ја ви дру гој или 
дру гим стра на ма у су ко бу да то кул тур но до бро не ће ко ри сти ти у 
вој не свр хе. По ред то га што уво ди но ву ка те го ри ју за шти те, по-
бољ ша ну за шти ту, Дру ги до пун ски про то кол до дат но раз ра ђу је и 
оп шту за шти ту кул тур них до ба ра. То је са свим ло гич но, јер је ис-
ку ство свих ору жа них су ко ба во ђе них у ме ђу вре ме ну по ка за ло да 
по сто ји оправ да на по тре ба да се од ред бе Кон вен ци је про ши ре, до-
пу не и учи не спо соб ни јим да по сту па ње по њи ма омо гу ћи пру жа-
ње аде кват не за шти те кул тур ним до бри ма то ком ору жа них су ко ба. 

Кон вен ци ја и њен Дру ги до пун ски про то кол ува жа ва ју ре-
ал ну мо гућ ност да кул тур на до бра ипак бу ду ко ри шће на у вој не 
свр хе, и да као та ква мо гу по ста ти ле ги тим ни вој ни ци ље ви, па 
због то га и уво де од ре ђе на пра ви ла о до зво ље но сти на па да на ове 
објек те, али са мо из раз ло га им пе ра тив не вој не по тре бе и уз по-
што ва ње тач но пред ви ђе не про це ду ре ко ја се има ис по што ва ти пре 
и у вре ме на па да, а што опет за ви си од ни воа за шти те ко ју кул тур-
но до бро ужи ва. 

МОГУЋНОСТИУСМЕРАВАЊАНАПАДА
НАКУЛТУРНАДОБРАПОДОПШТОМЗАШТИТОМ

Пре ма чла ну 3. Кон вен ци је оп шта за шти та кул тур них до ба ра 
под ра зу ме ва да др жа ве уго вор ни це још у вре ме ми ра тре ба ју пред-
у зе ти при прем не ме ре и рад ње у ци љу за шти те кул тур них до ба ра 
ко ја се на ла зе у њи хо вој вла сти од мо гу ћих по сле ди ца ору жа них 
су ко ба.13) Дру ги до пун ски про то кол ову оп шту од ред бу Кон вен ци је 
у свом чла ну 5. до дат но раз ра ђу је, пред ви ђа ју ћи као нео п ход не ме-
ре и рад ње сле де ће по ступ ке: „...припремеинвентара,планирање
меразаштитеовихдобараодструктурногрушења,припремуза
премештањепокретнихкултурнихдобара,обезбеђењеадекват-
незаштитенаместугдесутаквадобралоцирана,иодређивање
компетентнихорганавластиодговорнихзачувањекултурнихдо-
бара.“14)

13)  Ibid., стр. 448.

14)  Ibid.,стр. 469.
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Кон вен ци ја сти пу ли ше оба ве зе др жа ва ма пот пи сни ца ма у 
по гле ду по што ва ња кул тур них до ба ра ко ја се на ла зе на њи хо вој 
те ри то ри ји и на те ри то ри ја ма дру гих др жа ва пот пи сни ца Кон вен-
ци је. Ове оба ве зе пред ви ђе не су ста вом 1. чла на 4. Кон вен ци је и 
пред ви ђа ју уз др жа ва ње од упо тре бе ових до ба ра, њи хо вих сред-
ста ва за за шти ту, као и њи хо ве нај бли же око ли не, у свр хе ко је би 
ове до бра мо гле из ло жи ти ра за ра њу или ште ти у слу ча ју ору жа ног 
су ко ба, као и оба ве зу уз др жа ва ња од сва ког не при ја тељ ског ак та 
упе ре ног про тив ових до ба ра.15) Ме ђу тим у ста ву 2. истог чла на 
до зво ља ва се од сту па ње од ових оба ве за, али са мо у слу ча је ви ма 
ка да вој на по тре ба им пе ра тив но зах те ва јед но та кво од сту па ње.16) 
С об зи ром на ши ро ко оста вљен про стор за ту ма че ње да ли им пе-
ра тив на вој на по тре ба по сто ји или не по сто ји у за ви сно сти од си-
ту а ци је до си ту а ци је на те ре ну и с об зи ром да ова ко сти пу ли са на 
од ред ба „иде ви ше на ру ку“ ло ги ци оства ре ња вој нич ке по бе де по 
сва ку це ну, не го ло ги ци за шти те кул тур них до ба ра, Дру ги до пун-
ски про то кол из 1999. го ди не је у свом чла ну 6. ову од ред бу до дат-
но раз ра дио. Пре ма том чла ну, по зи ва ње на раз ло ге им пе ра тив не 
вој не по тре бе мо же би ти основ за на пад на кул тур но до бро са мо 
та да и то ли ко ду го ко ли ко је то кул тур но до бро, по сво јој функ ци ји 
учи ње но вој ним ци љем и не по сто ји дру га оствар љи ва ал тер на ти-
ва да се обез бе ди слич на вој на ко рист, као вој на ко рист ко ју обез-
бе ђу је на пад на то кул тур но до бро. 

Пре ма истом чла ну, по зи ва ње на им пе ра тив ну вој ну по тре бу 
мо же би ти и основ „да секултурнодоброупотребизасврхекојеће
гавероватноизложитиуништењуилиоштећењу,кадаитолико
дугоколиконемамогућегизбораизмеђутаквеупотребе култур-
ногдобраидругогостварљивогметодакојимсеобезбеђујеслична
војнакорист“17). 

Оста ле од ред бе пред ви ђе не овим чла ном на ла жу да од лу ку 
о по зи ва њу на им пе ра тив ну вој ну по тре бу мо же до не ти са мо офи-
цир ко ји ко ман ду је је ди ни цом ран га ба та љо на или ви шег ран га, а 
ма њег ран га са мо ако окол но сти не до зво ља ва ју дру га чи је, као и да 
ће се у слу ча ју на па да на кул тур но до бро упу ти ти прет ход но упо-
зо ре ње кад год то окол но сти до пу шта ју. 

На овом ме сту по треб но је да ти кон крет ни је ту ма че ње прет-
ход них пра ви ла сти пу ли са них у Кон вен ци ји и Дру гом до пун ском 
про то ко лу, из раз ло га што иста мо гу бит но до при не ти ефи ка сни-

15)  Ibid.,стр. 448.

16)  Ibid.

17)  Ibid., стр. 469.



СПМброј1/2012,годинаXIX,свеска35 стр.149-168.

158

јем и пре ци зни јем  од лу чи ва њу при ли ком ре ша ва ња та ко зна чај ног 
пи та ња као што је по зи ва ње на раз ло ге вој не по тре бе у ци љу на-
па да на кул тур но до бро. Као пр во, на пад на кул тур но до бро тре ба 
из вр ши ти са мо са оним ни во ом си ле ко ји ни је за бра њен пра вом 
ору жа них су ко ба и то са мо он да и са мо то ли ко ко ли ко то из и ску-
је де ли мич но или пот пу но пот чи ња ва ње про тив ни ка, уз упо тре бу 
ми ни му ма вре ме на и уз ко ри шће ње ми ни мал них људ ских и ма-
те ри јал них ре сур са. Сле де ће, на пад на кул тур но до бро се мо же 
из вр ши ти тек ка да је на кон ана ли зе свих до ступ них по да та ка за-
кљу че но да ал тер на тив но сред ство и пра вац на па да ни су ра зум-
но до ступ ни. Тре ће, сред ства и ме то ди на па да мо ра ју би ти стро го 
огра ни че ни стрикт ном по тре бом од би ја ња на сту па ју ће прет ње. И 
ко нач но, про це на си ту а ци је и до но ше ње од лу ке тре ба да је из вр-
ше но од стра не за по вед ни ка по сле раз ма тра ња свих по да та ка при-
ку пље них из свих ње му до ступ них из во ра.

Оп шта за шти та под ра зу ме ва још не ке ме ре ко је се мо гу ста-
ви ти у ме ђу соб ни од нос са зах те ви ма вој не по тре бе, од но сно, ра ди 
се о ме ра ма пре до стро жно сти у на па ду и ме ра ма пре до стро жно сти 
про тив ефе ка та не при ја тељ ста ва, ко је, ако се по шту ју у пот пу но-
сти, не оста вља ју го то во ни ка кву мо гућ ност су прот ној стра ни у 
су ко бу да се по зи ва њем на им пе ра тив ну вој ну по тре бу од лу чи да 
за ме ту на па да иза бе ре кул тур но до бро. У пр ву гру пу ме ра спа да-
ју оба ве зе стра на у су ко бу да утвр де да ци ље ви ко је же ле на па сти 
ни су кул тур на до бра. Пр во, мо ра ју се пред у зе ти све рас по ло жи ве 
ме ре пре до стро жно сти у из бо ру сред ста ва и ме то да на па да ка ко 
би се из бе гла или све ла на ми ни мум слу чај на оште ће ња кул тур них 
до ба ра. Дру го, мо ра ју се уз др жа ти од би ло ка квог на па да за ко ји 
се мо же оче ки ва ти да ће иза зва ти уз гред но оште ће ње кул тур них 
до ба ра, а ко је би би ло не сра змер но у од но су на кон крет ну и оче-
ки ва ну вој ну ко рист, и тре ће, мо ра ју се от ка за ти или су спен до ва ти 
на па ди ако по ста не ја сно да је циљ тих на па да кул тур но до бро или 
вој ни обје кат чи јим на па дом би се на не ла ве ћа ште та ку лур ном до-
бру од оче ки ва не вој не пред но сти, од но сно да се мо же оче ки ва ти 
да на пад иза зо ве оште ће ње кул тур ног до бра ко је би би ло не сра-
змер но у од но су на кон крет ну и оче ки ва ну вој ну ко рист. Дру га гру-
па ме ра је јед на ко зна чај на и под ра зу ме ва оба ве зу стра на у су ко бу 
да укло не по крет на кул тур на до бра из бли зи не вој них ци ље ва или 
да им обез бе де за шти ту на ли цу ме ста, и да из бе га ва ју сме штај вој-
них ци ље ва у бли зи ни кул тур них до ба ра. 

Све прет ход но на бро ја не ме ре по ста вље не су у ци љу очу-
ва ња кул тур них до ба ра, с тим што мо ра мо из ра зи ти не сла га ње са 
оба ве зом да ва ња прет ход ног упо зо ре ња о на па ду, у сми слу ка ко 
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га Дру ги до пун ски про то кол од ре ђу је „кадгодтооколностидо-
пуштају“18).  Ову оба ве зу би тре ба ло из ди ћи на ни во ап со лут не 
оба ве зе. Нео п ход но је оста ви ти ре ал но и ра зум но вре ме су прот ној 
стра ни да пре ста не да ко ри сти та кав обје кат у вој не свр хе. На кон 
ис те ка та ко да тог ра зум ног ро ка и на кон објек тив но сте че ног за-
кључ ка да про тив ник ван сва ке ра зум не сум ње19) не ће и не же ли да 
пре ста не са ко ри шће њем објек та у вој не свр хе, мо же се при сту пи-
ти на па ду на тај обје кат уз по што ва ње по ста вље них ме ђу на род но-
прав них огра ни че ња. Ово је бит но због то га што на па ди на објек те 
кул ту ре, а по себ но на ре ли гиј ске објек те, без об зи ра да ли су они 
од ло кал ног, на ци о нал ног или гло бал ног зна ча ја, увек  до дат но по-
ди жу тен зи ју ме ђу су ко бље ним стра на ма и на ду жи рок оне мо гу-
ћа ва ју про цес по ми ре ња и оста вља ју  у иде о ло шком и по ли тич ком 
сми слу про стор по го дан за еска ла ци ју истог су ко ба у не ком бу ду-
ћем вре ме ну. 

МОГУЋНОСТИУСМЕРАВАЊАНАПАДА
НАКУЛТУРНАДОБРАПОД

СПЕЦИЈАЛНОМЗАШТИТОМ

Ра ди ефи ка сни је за шти те кул тур них до ба ра у вре ме ору жа-
них су ко ба, Кон вен ци ја  у сво јим чла но ви ма од 8. до 11. уво ди спе-
ци јал ни ре жим за шти те. Под ова кав ре жим мо же се ста ви ти огра-
ни чен број скло ни шта на ме ње них за за шти ту по крет них кул тур них 
до ба ра и цен три у ко ји ма су са ку пље не кул тур не зна ме ни то сти, 
као и дру га не по крет на кул тур на до бра од вр ло ве ли ке ва жно сти, 
под утвр ђе ним усло ви ма. Ти усло ви су: а) да се ти објек ти на ла зе 
на до вољ ном од сто ја њу од ве ли ког ин ду стриј ског цен тра или од 
сва ког ва жног вој ног објек та ко ји пред ста вља осе тљи ву тач ку, као 
што су, на при мер, аеро дро ми, ра дио–ста ни це, при ста ни шта, же ле-
знич ке ста ни це од по себ не ва жно сти или ва жне са о бра ћај ни це, б) 
да се не упо тре бља ва ју у вој не свр хе и да је скло ни ште за по крет на 
до бра са гра ђе но та ко да пре ма нај ви шем сте пе ну ве ро ват но ће не 
би мо гло би ти оште ће но бом бар до ва њем. Кон вен ци ја да је мо гућ-
ност да, ако се скло ни шта и цен три за сме штај и чу ва ње кул тур них 
до ба ра на ла зе у бли зи ни ва жног вој ног објек та, на зах тев др жа ве 

18) Ibid.

19) За кљу чи ва ње ван сва ке ра зум не сум ње под ра зу ме ва онај сте пен са зна ња ко ји не до сти-
же си гур ност, али мо ра до сти за ти ви сок сте пен ве ро ват но сти. Убе ђе ност ван сва ке ра-
зум не сум ње под ра зу ме ва да се су прот ни ар гу мен ти мо гу од ба ци ти тврд њом „на рав но 
да је мо гу ће, али ни је ни нај ма ње ве ро ват но“. (Ка се зе, А., Међународнокривичноправо,
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005. стра на 502.
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уго вор ни це исти се мо гу ста ви ти под ре жим спе ци јал не за шти те, 
под усло вом да се та др жа ва оба ве же да по ме ну те вој не објек те 
у слу ча ју ору жа ног су ко ба не ће ста вља ти у функ ци ју оства ре ња 
сво јих вој них ци ље ва. С дру ге стра не, уко ли ко се скло ни ште или 
цен тар у ко јем су са ку пље не кул тур не зна ме ни то сти упо тре би за 
пре ме шта ње вој ног осо бља или вој ног ма те ри ја ла, ма кар и у тран-
зи ту, или ако се у ње му вр ше та кве ак тив но сти ко је су у ди рект-
ној ве зи са вој ним опе ра ци ја ма, или ако се у ње му на ла зи вој но 
осо бље20) или про из во ди рат ни ма те ри јал, сма тра ће се да се ко ри-
сти у вој не ци ље ве. Про тив нич ка стра на је осло бо ђе на оба ве зе да 
по шту је иму ни тет тог цен тра, од но сно скло ни шта све вре ме док 
се ко ри сти на та кав на чин и са та квим ци љем. Пра вил ник при до-
дат Кон вен ци ји у чла ну 11. пред ви ђа и мо гућ ност ста вља ња под 
спе ци јал ну за шти ту им про ви зо ва ног скло ни шта, ко га је стра на у 
су ко бу би ла при ну ђе на да уре ди због не пред ви ђе них окол но сти 
и да у ње га скло ни од ре ђе на кул тур на до бра.21) Одо бра ва ње ова-
квог об ли ка за шти те вр ши се ако Стра на уго вор ни ца Кон вен ци је, 
у то ку ору жа ног су ко ба због не пред ви ђе них окол но сти, под не се 
зах тев ге не рал ном се кре та ру за кул тур на до браи уко ли ко он, за-
јед но са за ин те ре со ва ним де ле га ти ма Си ла за штит ни ца, про це ни 
да окол но сти и зна чај кул тур них до ба ра то зах те ва ју.22) Сам про-
цес одо бра ва ња вр ши се у хит ном по ступ ку, без од ла га ња.23) На кон 
ста вља ња кул тур них до ба ра у скло ни шта и у цен та ре ко ји су под 
ре жим спе ци јал не за шти те, стра не у су ко бу, уго вор ни це Кон вен-
ци је, има ју оба ве зу да оси гу ра ју њи хов иму ни те. У ствар но сти ово 
пред ста вља њи хо ву оба ве зу уз др жа ва ња од не при ја тељ ских ака та 
усме ре них пре ма тим до бри ма, од но сно од упо тре бе тих до ба ра 
или њи хо ве око ли не у вој не свр хе. Оба ве за по што ва ња иму ни те та 
кул тур ног до бра под спе ци јал ним ре жи мом за шти те пре ста је оног 
мо мен та ка да дру га стра на у су ко бу пре кр ши сво је оба ве зе у том 
истом по гле ду, а по сто ји и мо гућ ност од у зи ма ња иму ни те та у слу-

20) Пре ма Кон вен ци ји (члан 8. тач ка 4.) не ће се сма тра ти да је обје кат (скло ни ште, цен тар) 
упо тре бљен у вој не свр хе ако има на о ру жа не чу ва ре спе ци јал но од ре ђе не за чу ва ње тог 
објек та, или ако се у ње го вој бли зи ни на ла зе по ли циј ске сна ге, ко је су нор мал но од ре-
ђе не за за шти ту јав ног ре да.

21) Изворимеђународногхуманитарногправа,  оp.cit; стр. 460.

22) Ли це иза бра но у скла ду са од ред ба ма чла на 4. Пра вил ни ка о из вр ша ва њу Кон вен ци је за 
за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба.

23) По по зи тив ној од лу ци о сти ца њу пра ва на спе ци јал ну за шти ту, скло ни шта и цен три и 
кул тур на до бра ко ја су у њи ма пот хра ње на упи су ју се у „Ме ђу на род ни ре ги стар кул тур-
них до ба ра ко ја су под спе ци јал ном за шти том“ у скла ду са чла ном 12. Пра вил ни ка о из-
вр ша ва њу Кон вен ци је за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба. (Извори
међународногхуманитарногправа“, оp.cit; стр. 460).
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ча ју не из бе жне вој не по тре бе, под усло вом ко ји је ре гу ли сан о чла-
ном 11. став 2. и 3. Кон вен ци је. 

За раз ли ку од кул тур них до ба ра под оп штим ре жи мом за шти-
те, кул тур на до бра под спе ци јал ним ре жи мом за шти те ста вље на су 
у по вољ ни ји по ло жај у по гле ду евен ту ал не из ло же но сти на па ду из 
раз ло га вој не по тре бе. По ред свих ме ра пре до стро жно сти и про-
пор ци о нал но сти у по гле ду упо тре бе си ле, ко је су на ве де не у опи су 
по ступ ка по зи ва ња на зах те ве вој не по тре бе у од но су на кул тур на 
до бра под оп штим ре жи мом за шти те, а ко је се мо ра ју при ме ни ти 
и пре ма кул тур ним до бри ма под спе ци јал ним ре жи мом за шти те, 
њи ма је чла ном 11. Кон вен ци је зна чај но учвр шће на за шти та од од-
у зи ма ња иму ни те та по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре бе. За шти-
та је учвр шће на та ко што се по зи ва ње на исту у ци љу од у зи ма ња 
иму ни те та до зво ља ва са мо „у изузетним случајевиманеизбежне
војнепотребеисамотоликодугодоковапотребатраје“24) што 
је знат но „твр ђа“ од ре ба од оне из чла на 4. став 2. ко ја се од но-
си на од у зи ма ње иму ни те та кул тур ним до бри ма под оп штим ре-
жи мом за шти те, а ко ја пред ви ђа да се исти мо же од у зе ти „када
војна потреба императивно захтева једнотакво одступање“.25) 
Про стим по ре ђе њем ове две од ред бе уоча ва се очи глед на раз ли ка 
у из бо ру ре че нич ног скло па ко јим је из вр ше но прав но нор ми ра-
ње оба ве зе, јер се кул тур на до бра под спе ци јал ним ре жи мом за-
шти те по ја ча ва ју у од но су на зах те ве вој не по тре бе та ко што се на 
њу не мо же по зи ва ти чак ни ка да је она не из бе жна, не го се уво ди 
по се бан сте пен не из бе жно сти, а то су, ка ко у тек сту сто ји „из у зет-
ни слу ча је ви не из бе жне вој не по тре бе“. Упра во из раз ло га што је 
у ре ал ној бор бе ној си ту а ци ји вр ло те шко, ако не и не мо гу ће, на-
пра ви ти раз ли ку из ме ђу не из бе жно сти и из у зет ног слу ча ја не из бе-
жно сти, јер ло гич ки по сма тра но не из бе жност пред ста вља го то во 
ап со лут ну из ве сност не ког бу ду ћег до га ђа ја, Члан 11. Кон вен ци је 
уво ди хи је рар хиј ски вр ло ви сок ни во ли ца ко је ту од лу ку тре ба 
да до не се. На и ме, ра ди се о ко ман дан ту ди ви зи је,26) или је ди ни це 

24) Ibid, стра на 450.

25) Ibid, стра на 448.

26) Кон вен ци ја је усво је на 1954. го ди не, не пу них де сет го ди на на кон за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та, ка да је у вој ној те о ри ји и прак си као нај ви ша је ди ни ца опе ра тив ног ни-
воа до ми ни ра ла ди ви зи ја. У по след њих не ко ли ко де це ни ја нај ве ћи број ар ми ја у све ту 
из вр ши ле су тран сфор ма ци ју сво јих ору жа них сна га. То је учи ње но  нај че шће про стим 
уки да њем ди ви зи ја и ства ра њем ма њих, по крет ни јих и флек си бил ни јих је ди ни ца, уоби-
ча је но је ран га бри га де. Та ко фор ми ра не је ди ни це су спо соб не да пре ма по тре би и у 
за ви сно сти од тре нут не си ту а ци је де лу ју са мо стал но, или да се спа ја ју и са деј ству ју 
као це ли на са је ди ни ца ма истог ран га или ни жег, без об зи ра на ви дов ску и ро дов ску 
при пад ност. Упра во из овог раз ло га фор му ла ци ја ко ја од ре ђу је да ко ман дант ди ви зи је 
као хи је рар хиј ски нај ни жи чин ко ји мо же да до но си од лу ке пред ви ђе не Кон вен ци јом за 
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истог или ви шег ран га, што у ствар но сти, чак и у нај мно го људ ни-
јим ар ми ја ма све та пред ста вља вр ло ма ли број офи ци ра ко ји мо гу 
до не ти та кву од лу ку. При ме ра ра ди, све ар ми је на ста ле рас па дом 
бив ше СФР Ју го сла ви је су ар ми је у ко ји ма је нај ве ћа фор ма циј-
ска је ди ни ца ран га бри га де, што је ни жи ни во од ди ви зи је, па би 
у њи ма ова кву од лу ку мо гао до не ти из ним но ма ли број офи ци ра, 
на чел ник Ге не рал шта ба или ње гов за ме ник сва ка ко, ко ман дан ти 
коп не не вој ске и ави ја ци је, и као по след ња мо гућ ност, ста ре ши на 
ко ји би у не ком евен ту ал ном ору жа ном су ко бу ко ман до вао здру же-
ним опе ра тив ним са ста вом у ко јем се на ла зи ви ше је ди ни ца ран га 
бри га де. Код од лу чи ва ња на овом ни воу ко ман до ва ња не ма, као у 
слу ча ју оп штег ре жи ма за шти те, тран сфе ра над ле жно сти на ни же, 
од но сно, не мо же ни у ко јим окол но сти ма, ста ре ши на ни жег ран га 
од ран га ко ман дан та ди ви зи је до не ти од лу ку о по сто ја њу из у зет-
ног слу ча ја не из бе жне вој не по тре бе, док у оп штем ре жи му за шти-
те као што је већ ис так ну то, по сто ји као ре ал на и из ве сна оп ци ја да 
од лу ку о од у зи ма њу иму ни те та по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре-
бе до не се ста ре ши на и знат но ни жег ран га од ран га ко ји је пред-
ви ђен, од но сно од ран га ко ман дан та ба та љо на. До дат на по зи тив на 
окол ност је и то што у ве ли ким фор ма ци ја ма је ди ни ца (ди ви зи ја, 
кор пус, ар ми ја) по сто је и ве ли ки шта бо ви са број ним опе ра тив ним 
пер со на лом ко ји по се ду је зна ња из раз ли чи тих вој них спе ци јал но-
сти, што омо гу ћа ва, ма кар хи по те тич ки, ко ман дан ту да на осно ву 
њи хо вих ми шље ња и струч них из ве шта ја из вр ши ква ли тет ну про-
це ну и до не се ко нач ну од лу ку.

Ми ни ми зи ра ња мо гућ но сти по зи ва ња на вој ну по тре бу у од-
но су на до бра под спе ци јал ним ре жи мом за шти те ни су овим ис-
цр пље на. По след ња ре че ни ца чла на 11. ста ва 2. Кон вен ци је уво ди 
оба ве зу да у слу ча ју од у зи ма ња иму ни те та, „кадгодтооколности
дозвољавају, одлукаоодузимањуимунитетасаопштава сепро-
тивничкојстранидовољноблаговремено“.27) Као што се ви ди из 
фор му ла ци је, ов де уоп ште ни је упит на оба ве за са оп шта ва ња ме ре 
од у зи ма ња иму ни те та ко ја се има упу ти ти про тив нич кој стра ни, 
као што је то слу чај са кул тур ним до бри ма под оп штим ре жи мом 
за шти те, где се упо зо ре ње про тив нич кој стра ни има упу ти ти кад 
год то окол но сти до пу шта ју. Код спе ци јал ног ре жи ма за шти те, 
од лу ка о од у зи ма њу иму ни те та се мо ра са оп шти ти про тив нич кој 
стра ни, је ди но је упит но да ли ће окол но сти и тре нут на бор бе на 
си ту а ци ја на те ре ну до пу сти ти да та од лу ка бу де са оп ште на до-

ова кве си ту а ци је, а ко ји са да по но вим ре фор ми са ним вој ним је ди ни ца ма ско ро да не 
по сто ји, ства ра и од ре ђе не про бле ме у ту ма че њу и прак тич ној при ме ни овог пра ви ла. 

27)  Изворихуманитарногрпава,оp.cit., стр. 450.
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вољ но бла го вре ме но ка ко би про тив нич ка стра на има ла до вољ но 
вре ме на да пре ста не са та квим ко ри шће њем кул тур ног до бра, или 
да исто из ме сти на не ко дру го, без бед ни је ме сто ако се ра ди о по-
крет ном кул тур ном до бру. 

И ко нач но, по сто ји у по гле ду кул тур них до ба ра под спе ци јал-
ним ре жи мом за шти те још јед на ме ра ко ја до дат но оте жа ва од лу ку 
да се кул тур ном до бру оду зме иму ни тет по зи ва њем на раз ло ге вој-
не по тре бе. На и ме, у чла ну 11. став 3. утвр ђе на је оба ве за стра ни 
ко ја од у зи ма иму ни тет кул тур ном до бру под спе ци јал ном за шти-
том из раз ло га вој не по тре бе „даотомеобавестиунајкраћеммо-
гућемвремену,писменоисаобразложењем,генералногкомесара
закултурнадобра,којијепредвиђенПравилникомзаизвршењe“.28) 
Ова ко по ста вље на оба ве за ко ја укљу чу је у про цес и тре ћу не за ви-
сну стра ну, сва ка ко да ће већ у са мом по чет ку де ло ва ти од вра ћа ју-
ће у мно гим слу ча је ви ма у ко ји ма би да не ма те тре ће стра не, од-
лу ка о од у зи ма њу иму ни те та из раз ло га вој не по тре бе сва ка ко би ла 
до не та. На кра ју, ова ко фор му ли са на оба ве за учи ни ће да се од лу ка 
о од у зи ма њу иму ни те та до но си са мо у ма лом бро ју из у зет них слу-
ча је ва ка да се не мо гу да из бег ну раз ло зи вој не по тре бе. 

МОГУЋНОСТИУСМЕРАВАЊА
НАПАДАНАКУЛТУРНАДОБРАПОД

ПОБОЉШАНОМЗАШТИТОМ

Дру ги до пун ски про то кол уз Ха шку кон вен ци ју о за шти ти 
кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба, до нет 1999. го ди не, 
уво ди но ви ре жим за шти те кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног 
су ко ба, ко ји је на зван побољшаназаштита. Ста вља ње у овај ре-
жим за шти те под ра зу ме ва од ре ђе не, вр ло стро ге усло ве, ко је кул-
тур но до бро тре ба да ис пу ња ва. Пре ма чла ну 10. по ме ну тог Про-
то ко ла утвр ђе ни су усло ви су да се ра ди о кул тур ном до бру од 
нај ве ће ва жно сти за чо ве чан ство29) ко је је на на ци о нал ном ни воу 
у нај ви шем мо гу ћем сте пе ну за шти ће но од го ва ра ју ћим прав ним 
и ад ми ни стра тив ним ме ра ма. Те ме ре мо ра ју да при зна ју ње го ву 
из у зет ну кул тур ну и исто риј ску вред ност и да се та кво до бро не 

28) Ibid, стр. 450.

29) У ли те ра ту ри се мо же на ћи и ми шље ње да у ову гру пу кул тур них до ба ра спа да ју она 
до бра ко ја су од та квог зна ча ја ди их сви пре по зна ју као кул тур ну ба шти ну чо ве чан ства, 
чак и он да ка да и објек ти ни су обе ле же ни ни ка квим по себ ним зна ком за шти те и ди-
стинк ци је. Ви де ти: Henckra ets, Jean-Ma rie/Do swald-Beck, Lo u i se, Običajno međunarodno
humanitarnopravo, Том 1. Pra vi la; Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005. стр. 133. Као при ме-
ре за ово ту ма че ње мо гу се на ве сти пи ра ми де на пла тоу Ги зе, рим ски Ко ло се ум, атин ски 
Акро пољ и др.
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ко ри сте за вој не свр хе, ни ти да оно сво јим по сто ја њем или по ло жа-
јем шти ти вој на под руч ја, као и да је об ја вље на де кла ра ци ја стра не 
ко ја има кон тро лу над кул тур ним до бром, ко јом се по твр ђу је да се 
оно не ће ко ри сти ти на тај на чин.

У по гле ду гу бит ка по бољ ша не за шти те иза зва них раз ло зи ма 
вој не по тре бе, Дру ги до пун ски про то кол не са др жи екс пли цит ну 
од ред бу ко ја до зво ља ва уки да ње иму ни те та на та кав на чин, али 
им пли цит но оста вља мо гућ ност да се у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
мо же усме ри ти на пад и пре ма кул тур ном до бру под по бољ ша ном 
за шти том. Да би се то и учи ни ло, по треб но је да се ку му ла тив но 
оства ри ви ше усло ва, а и та да на пад мо же тра ја ти са мо оно ли ко 
ду го ко ли ко кул тур но до бро, по сво јој упо тре би пред ста вља вој ни 
циљ. Чак и ка да кул тур но до бро по сво јој упо тре би пред ста вља 
вој ни циљ, оно мо же би ти пред мет на па да са мо под усло вом да 
је на пад је ди но сред ство на рас по ла га њу за окон ча ва ње упо тре бе 
кул тур ног до бра у вој не свр хе, што зна чи да ако се исти ре зул тат 
мо же при ме ни ти про стом бло ка дом кул тур ног до бра (ако прет по-
ста ви мо да се ра ди о не по крет но сти), он да ће се из вр ши ти бло ка да 
тог објек та и ње му при ла зних ко му ни ка ци ја. Aко на пад ипак мо ра 
да се из ве де, у том слу ча ју мо ра ју се пред у зе ти све рас по ло жи-
ве ме ре пре до стро жно сти у из бо ру сред ста ва и ме то да ра то ва ња. 
Из тог раз ло га  на пад би мо рао да тра је што кра ће да би упо тре ба 
кул тур ног до бра у вој не свр хе та ко ђе тра ја ла што кра ће. Све то из 
раз ло га да се из бег не уни ште ње или сма њи оште ће ње кул тур ног 
до бра. На пад се мо же из ве си уз ува жа ва ње ових окол но сти, ако то 
зах те ва не по сред на са мо од бра на.30) То пред ста вља до дат ни сте пен 
за шти те кул тур ног до бра, јер ни је ре ле вант но да ли се кул тур но 
до бро ко ри сти за по др шку вој ним опе ра ци ја ма, не го то ко ри шће ње 
објек та мо ра би ти на та кав на чин да на па да ча ди рект но угро жа-
ва, од но сно, из објек та мо ра би ти отва ра на ва тра на про тив нич ку 
стра ну или се обје кат ко ри сти у ци љу скри ва ња вој них по тен ци ја-
ла или оруж ја. Ка да се ис пу не сви на пред на ве де ни усло ви, а њи-
хо вим ис пу ње њем по ста је очи глед но да по сто ји вој на по тре ба да 
се обје кат на пад не, од лу ку да се та кав на пад из ве де мо же да до не се 
са мо ста ре ши на на нај ви шем ни воу опе ра тив ног ко ман до ва ња (у 
прак си то би мо гао би ти на чел ник Ге не рал шта ба или ње гов за ме-
ник).31)  Ме ђу тим, по треб но је да се ис пу ни услов; да је уна пред 
да то упо зо ре ње про тив нич ким сна га ма са зах те вом да се окон ча 

30) Члан 13. тач ка 2 ц, Дру гог до пун ског про то ко ла. Ви де ти: Изворихуманитарногправа,
оp.cit, стр. 471.

31) Ban te kas, I.,  “Com mand Re spon si bi lity and In ter na ti o nal Law“, HLC,Bel gra de, & CACSP, 
Za greb, 2003.
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упо тре ба за шти ће ног кул тур ног до бра у вој не свр хе и да им се да 
ра зум но вре ме да по пра ве си ту а ци ју, од но сно да на пу сте за шти ће-
но кул тур но до бро. Код кул тур них до ба ра ко ја се на ла зе у ре жи му 
по бољ ша не за шти те, као што се мо же при ме ти ти не ма ни ка кве мо-
гућ но сти да се на пад из вр ши, а да се прет ход но не оста ви до вољ но 
вре ме на про тив ни ку да пре ки не са ко ри шће њем кул тур ног до бра у 
вој не свр хе. Ова ко по ста вље на за шти та у овој фа зи раз во ја ме ђу на-
род ног пра ва ору жа них су ко ба по стиг нут је мак си мум ком про ми са 
из ме ђу вој не по тре бе и прин ци па раз ли ко ва ња ци ља. На овај на чин 
је јед ном, до ду ше ре ла тив но ма лом бро ју кул тур них до ба ра, пру-
жен та кав ни во прав не за шти те од на па да, да је го то во не за ми сли ва 
ре ал на си ту а ци ја у ко јој би та кав на пад мо гао би ти из ве ден, а да 
исти по ред вој нич ког има и у пра ву уте ме ље не раз ло ге.

VladanJoncic,MilosPetrovic

CONSTRICTIONSONINTERNATIONAL
LAWPROTECTIONOFCULTURAL

PROPERTIESINARMEDCONFLICTS

Summary
The In ter na ti o nal Law of Ar med Con flicts as an as sembly of le-

gal ru les that are em ployed in si tu a ti ons of ar med con flicts is di rec ted 
to fin ding the com pro mi se bet we en per ma nent mi li tary ne ces sity and 
hu ma ni ta rian tents. The ob jec ti ve of any war is to de fe at the enemy as 
fast and as ef fi ci ent as pos si ble.  The aim of hu ma ni ta rian te nets and 
prin ci ples is to mi ni mi ze the de va sta tion that is di rect con se qu en ce of 
that con flict and as pos si ble to hu ma ni ze anent to mi ti ga te the se ef fects. 
The for ce that is ap plied du ring ar med con flicts that is re ally ne ces sary 
for ac hi e ving the fi nal ob jec ti ve which was the im ma nent re a son for the 
con flict must be con trol led and re a so na ble and in ac cor dan ce to the aim 
pro vi ded.  Fre qu ently, du ring ar med con flicts, wil lingly or not in all that 
hud dle, not only hu man re so ur ces are be ing de stroyed but al so cul tu ral 
pro per ti es that re pre sent ma te rial evi den ce of the con tri bu tion of a na-
tion to the con text of glo bal ci vi li za tion. Due to the re a son of mi li tary 
ne ces sity the in ter na ti o nal pro tec tion of cul tu ral pro per ti es is re stric-
ted anent the re is a cer tain de ro ga tion of cul tu ral pro per ti es pro tec tion 
ba sed upon the te nets of hu ma ni ta rian law. It is ne ces sary to ma ke an 
in sight in to the re a lity of ar med con flicts that imply the de struc tion of 
cul tu ral pro per ti es or cul tu ral pro per ti es be co ming the mi li tary ob jec-
ti ve and tar get in the co ur se of ac tion. It is re qu i red to esta blish when, 
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un der what cir cum stan ces, un der what com mand and along what kind 
of pre ca u ti ons is it al lo wed to at tack cul tu ral pro per ti es?
Keywords:  The In ter na ti o nal Llaw of Ar med con flict, Ge ne va Con ven ti ons, 

the Con ven tion on the Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty, Ar med 
con flict, cul tu ral pro perty, ge ne ral pro tec tion, spe cial pro tec tion, 
en han ced pro tec tion.
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Resume
The In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law de ve lops its ru les in many 

di rec ti ons due to con stant ten dency to find the op ti mal re la tion bet we en 
mi li tary ne ces sity and hu ma ni ta rian prin ci ples. One of the are as that 
we re espe ci ally gran ted with at ten tion af ter the World War 2 is the one 
abo ut the ru les on the pro tec tion of cul tu ral bu il ding struc tu res du ring 
ar med con flicts. Alt ho ugh the at tacks on cul tu ral pro per ti es and do not 
pro du ce the sa me con se qu en ces as di rect or in di rect at tacks on ci vi lian 
po pu la tion, that is the first men ti o ned at tacks do not ha ve for the con se-
qu en ce hu man vic tims or they co me out qu i te mi ni mal, yet the se at tacks 
in du ce a sig ni fi cant le vel of in dig na tion amongst pe o ple.  An at tack on 
the bu il dings and ob jects of cul tu re and cul tu ral pro perty and the ir an-
ni hi la tion es sen ti ally re pre sent an of fen se on ci vi li za tion ac hi e ve ments 
of a na tion. This can be as pa in ful as the loss of hu man li ves for the 
one that is un der at tack.  Cul tu ral pro per ti es as ma te rial evi den ce of 
ci vi li za tion ac com plis hments of man kind from its ear li est hi story un til 
pre sent days in the si tu a tion of ar med con flicts ha ving emer ged wit hin 
its sur ro un dings can suf fer from de va sta tion, da ma ge or can be usur ped.  
Ad di ti o nally, in cer tain si tu a ti ons cul tu ral pro per ti es can be co me le gi ti-
ma te mi li tary tar gets.  In this ar tic le the aut hors pre sen ted ge ne ral ru les 
con cer ning the pro tec tion of cul tu ral pro per ti es du ring ar med con flicts. 
The se ru les can be fo und in the Fo urth Ge ne va Con ven tion, Pro tec-
tion of Vic tims in In ter na ti o nal Ar med Con flicts, from 1949, Ad di ti o nal 
Pro to cols from 1977 along Ge ne va Con ven ti ons in 1949 and fi nally 
in UNE SCO’s Con ven tion for the Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty in 
ar med con flicts from 1954 and ac com pa nied Re gu la ti ons for the Exe-
cu ti on of the Con ven tion, and First and Se cond Pro to col to the Ha gue 
Con ven tion for the Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty in ar med con flicts. 

Spe cial at ten tion is de di ca ted to the ru les that esta blish mul ti le-
vel re gi me of cul tu ral pro per ti es pro tec tion by the Con ven tion for the 
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Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty in ar med con flicts in tro du cing ge ne ral 
and spe cial le vel of pro tec tion and the re af ter the advan ced le vel of pro-
tec tion thro ugh the Se cond Pro to col. The afo re men ti o ned dif fe ren ce in 
prin ci ple ena bles the at tacks on cul tu ral pro per ti es to be ta ken along the 
obe di en ce of the pro ce du res uti li zed for each and every le vel of pro tec-
tion. Ac cor ding to the se ru les the ge ne ral le vel of pro tec tion com pri ses 
the shor test list of pro ce du res and pre ca u ti ons, spe cial le vel com pri ses 
sig ni fi cantly mo re com plex list of pro ce du re whi le the advan ced le vel 
of pro tec tion sti pu la tes tho se kinds of pro ce du res for con veying a le-
gi ti ma te at tack on a cul tu ral pro perty that is prac ti cally im pos si ble to 
re a li ze the at tack in real li fe si tu a tion. The aut hors awa re of the fact 
that cul tu ral pro per ti es are al most by ru le tar gets du ring ar med con flicts 
ha ve tried to emp ha si ze the pro blems that not eno ugh cle ar pro ce du res 
for or de ring the at tack may pro du ce in real bel li ge rent si tu a ti ons. The 
aut hors of this ar tic le tried to ex pla in the o re ti cally the qu e sti ons such as 
when, un der what cir cum stan ces, un der what com mand and along what 
kind of pre ca u ti ons is it al lo wed to at tack cul tu ral pro per ti es. The re of, 
all the aspects of per mit ting the at tacks on cul tu ral pro per ti es are par ti-
cu larly de scri bed un der ge ne ral, spe cial and advan ced le vel of pro tec-
tion. The se are the rank of the de ci sion ma king in di vi dual, pos si bi lity of 
aut ho rity tran sfer in re so lu tion dow nwards, ne ces sary le vel of con vic-
tion that a cul tu ral pro perty has be co me a le gi ti ma te mi li tary ob jec ti ve, 
the way of pro vi ding no ti fi ca tion sig nal abo ut the at tack, al lo wed le vel 
of for ce du ring the at tack, al lo wed du ra tion of the at tack, qu it ting the 
at tack or  ce a se of at tack, and fi nally in for ming the ot her in vol ved si-
des abo ut the pos si bi lity of at tac king the cul tu ral pro perty un der cer tain 
pro tec tion re gi me. 

* Овај рад је примљен 11. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Сажетак
У овом ра ду ауто ри по ку ша ва ју да са гле да ју про блем при ме-

не и функ ци о ни са ња со ци јал них пра ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и 
оштре ме ђу на род не кон ку рен ци је. У пр вом де лу ра да ана ли зи ра се 
ути цај гло ба ли за ци је на кон цепт со ци јал не др жа ве и на гла ша ва се 
да је нео п ход но да се ре фор ми ше со ци јал на др жа ва, та ко што ће се 
учи ни ти спо соб ном да од го во ри но вим иза зо ви ма, а на ро чи то они-
ма ко ји су на ста ли про ме на ма у гло бал ном кон тек сту и струк ту ри 
дру штва. У дру гом де лу ра да, пред мет ис тра жи ва ња је оства ри ва-
ње со ци јал них пра ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и све ве ће флек-
си би ли за ци је и де ре гу ла ци је рад ног пра ва. На и ме, по ста вља се 
пи та ње ка ко рад но пра во и дру штво уоп ште, мо гу ефи ка сно да од-
го во ре на све при сут ни тренд сма њи ва ња ни воа со ци јал не за шти-
те? Овај на пад на со ци јал на пра ва, и на сто ја ње да рад ни од но си 
све ви ше по но во по ста ну са свим сло бод но, тр жи шно ре гу ли са ни 
од но си, пред ста вља и на пад на по себ ност и са мо стал ност рад них 
од но са у це ли ни. Та ко ђе, у овом де лу ра да ауто ри ће украт ко ана-
ли зи ра ти и тре нут ну си ту а ци ју у по гле ду оства ри ва ња и за шти те 
со ци јал них пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји.
 Кључ не ре чи: др жа ва, гло ба ли за ци ја, со ци јал на др жа ва, со ци јал на пра-

ва, рад ни од но си, де ре гу ла ци ја, флек си би ли за ци ја. 

Са вре ме но дру штво кра јем XX и по чет ком XXI ве ка ка рак-
те ри ше ин тен зи ван про цес гло ба ли за ци је, ко ји се огле да у убр за-
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ном раз во ју но вих тех но ло ги ја и зна чај ним про ме на ма у свим дру-
штве ним сфе ра ма – еко но ми ји, пра ву, по ли ти ци и кул ту ри. На и ме, 
раз вој и при ме на но вих тех но ло ги ја, на ро чи то те ле ко му ни ка ци ја, 
омо гу ћа ва лак ше кон так те ме ђу љу ди ма без об зи ра на фи зич ку 
уда ље ност, као и бр жи про ток ин фор ма ци ја. 

Гло ба ли за ци ја као свет ска по ја ва еко ном ског, тех но ло шког, 
по ли тич ког и идеј но кул тур ног об је ди ња ва ња све та aprioriни је 
ни до бра ни ло ша. Она је бит но из ме ни ла сли ку са вре ме ног пред-
у зе ћа, др жа ве, ре ги о на и све та. Иако је усло вље на објек тив ним за-
ко ни то сти ма, она ће би ти оно што љу ди, тј. со ци јал ни парт не ри и 
оста ли дру штве ни ак те ри од ње на пра ве.

Ак ту ел на гло бал на дру штве на тран сфор ма ци ја ути че на дру-
штве не про це се и у на шој зе мљи. На и ме, Ре пу бли ка Ср би ја се на-
ла зи у про це су тран зи ци је, од но сно, прав не, еко ном ске, кул тур не 
и по ли тич ке тран сфор ма ци је, при че му је нео п ход но из вр ши ти и 
убр за ну тран сфор ма ци ју до ма ћег прав ног си сте ма  у прав цу ускла-
ђи ва ња са прав ним стан дар ди ма раз ви је них зе ма ља ка ко би се на-
док на ди ло де це ниј ско за о ста ја ње у од но су на ве ћи ну ин ду стриј-
ски раз ви је них зе ма ља. Сто га је од из у зет не ва жно сти са гле да ти и 
утвр ди ти ка ко узро ке гло бал ног ускла ђи ва ња пра ва, та ко и мо гу ће 
по зи тив не и не га тив не ефек те тог фе но ме на на на ше дру штво. У 
овом ра ду би ће по себ но ана ли зи ран ути цај гло ба ли за ци је на со ци-
јал ну др жа ву, а кроз њу и на сам си стем со ци јал них пра ва уоп ште.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИСОЦИЈАЛНАДРЖАВА

Про ме не у струк ту ри ин ду стриј ског дру штва кра јем XIX и 
по чет ком XX ве ка на мет ну ле су та кве со ци јал не про бле ме ко ји се 
ни су мо гли раз ре ши ти у окви ри ма кла сич не прав не др жа ве или 
вла да ви не пра ва. За то је кон цепт гра ђан ске др жа ве мо рао да бу де 
функ ци о нал но до пу њен и про ши рен уво ђе њем мно го број них ор-
га ни за ци о них и ин сти ту ци о нал них ино ва ци ја, ко ји ма се уз ње не 
тра ди ци о нал не над ле жно сти ак це нат де ло ва ња по сте пе но усме ра-
ва и ка со ци јал ној сфе ри дру штва.1) На ста је но ви тип др жа ве ко ја 
је вре ме ном до би ла атри бут „со ци јал на“ или „др жа ва бла го ста ња“. 

Со ци јал ној др жа ви у исто риј ском сми слу прет хо ди ла је тзв. 
за штит на др жа ва, ко ју је То мас Хобс у свом чу ве ном де лу „Ле ви-
ја тан“ де фи ни сао као др жа ву чи ји је основ ни циљ за шти та по је-

1) Пу сић Е., „Увје ти ин сти ту ци о нал не ста би ли за ци је со ци јал не др жа ве“, Ревијазасоци
јалнуполитику,бр. 3-4, За греб 1996, стр. 199.  
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дин ца.2) Со ци јал на др жа ва је за пра во екс тен зи ја за штит не др жа ве 
у со ци јал ну сфе ру. 

Дру гим ре чи ма, со ци јал на др жа ва на ста је као об лик при ла го-
ђа ва ња др жа ве ње ној но вој уло зи у ин ду стриј ском и ур ба ном дру-
штву, чи ме се да је но ви ле ги ти ми тет др жав ној вла сти, а ко ји ни је 
мо гла да обез бе ди тра ди ци о нал но кон ци пи ра на вла да ви на пра ва и 
прав на др жа ва јер су оне за но ве дру штве не усло ве би ле огра ни-
ча ва ју ће.3) Кон цепт со ци јал не др жа ве ни је ла ко за жи вео јер је га је 
од у век пра ти ла иде ја ли бе рал не др жа ве за сно ва не на по ли ти ци не-
у пли та ња у еко ном ски и со ци јал ни жи вот, ко ја је у по след ње вре-
ме по нов но ак ту ел на.4) Ли бе рал ни еко но ми сти су од по чет ка би ли 
про тив ни ци со ци јал не др жа ве, јер су сма тра ли да она огра ни ча ва 
тр жи ште као нај бо љи ди стри бу тив ни и ре гу ла тор ни дру штве ни 
ме ха ни зам. На при мер, у Фран цу ској је у вре ме На по ле о на тер мин 
„L`etatprovidence“, од но сно за штит на др жа ва био од у век пред мет 
под сме ха од стра не ли бе ра ла. Глав но упо ри ште ли бе ра ли зма би ле 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ко је су ду го го ди на од ба ци ва ле 
„WelfareState“, од но сно со ци јал ну др жа ву, као европ ску тво ре ви ну 
су прот ну аме рич ким вред но сти ма. Нео ли бе рал на док три на је од-
у век има ла при лич но ја сан став пре ма јед на ко сти ко ју про па ги ра 
со ци јал на др жа ва. Је ди на јед на кост ко ју она при зна је је сте јед на-
кост мо гућ но сти, а то да ље зна чи да „љу ди има ју јед на ке из гле де 
да по ста ну не јед на ки“.5) 

У то ку два де се тог ве ка, на ро чи то у пе ри о ду на кон Дру гог 
свет ског ра та, кон цепт со ци јал не др жа ве је де фи ни тив но за жи вео у 
све ту, а со ци јал на пра ва и њи хо ва им пле мен та ци ја у кон ти нен тал-
ној Евро пи пред ста вља ју пред мет кон сен зу са ко јим се оси гу ра ва 
дру штве ни на пре дак. Мир но окру же ње дру штве ног спо ра зу ма са 
си гур но шћу за по сле ња, го то во до ме ре у ко јој би др жа ва га ран-
то ва ла пу ну за по сле ност,6) у ко ме по сто ји си гур ност ми ни мал них 

2) Хобс Т., ЛевијатанIII, Ниш, 1991, стр. 57.

3) Ми ли чић В., „Со ци јал на др жа ва, др жа ва бла го ста ња“, Ревијазасоцијалнуполитику, бр. 
3-4, За греб 1996, стр. 261.

4) Ја ша ре вић С., Социјалноправо, Но ви Сад 2010, стр. 80.

5) Ha ra lam bos M., Hol born M., Социологија:темеиперспективе, За греб, 2002, стр. 31.

6)  По јам пу не за по сле но сти је ком плек сан и че сто има раз ли чи то зна че ње,  а ње го во 
оства ре ње не под ра зу ме ва го то во увек исти циљ. У нај у жем, исто риј ском сми слу, под 
пу ном за по сле но шћу сма тра се та кво ста ње на тр жи шту ра да у ко јем не по сто ји не за по-
сле ност. Са вре ме но схва та ње овог пој ма пред ста вља ста ње у ко јем је по сао са аде кват-
ном пла том до сту пан сви ма ко ји ак тив но тра же по сао.
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при хо да од ра да, те си стем со ци јал не си гур но сти,7) пред ста вља ли 
су бит не еле мен те на до град ње си сте ма рад них од но са. То окру же-
ње ко је има раз ра ђе не ми ни мал не рад не стан дар де ко ји се оства ру-
ју кроз за штит не по ступ ке и ко је је оси гу ра ва ло рад но за ко но дав-
ство и сна жно ор га ни зо ва ни син ди ка ти, је сте окру же ње со ци јал ног 
ком про ми са и на прет ка из гра ђе ног на осно ва ма со ци јал них пра ва. 
Та ква со ци јал на пра ва су би ла сво је вр сно оп те ре ће ње и по сло дав-
цу и др жа ви, али су оси гу ра ва ла дру штве ни мир и си гур ност, а све 
је то би ло усло вље но ста бил ним ра стом, ма лом сто пом не за по сле-
но сти, ре ла тив но ујед на че ним си сте мом рас по де ле при хо да, итд.

Еко ном ски раз ви је не европ ске др жа ве су то ком дру ге по ло-
ви не про шлог ве ка по сти гле са гла сност око кључ них со ци јал них 
пи та ња и ус пе ле да оства ре ви сок ни во ква ли те та жи во та ко ји је 
озна чен па ра диг мом „др жа ве бла го ста ња“. Раз ли ке у кул тур ној 
тра ди ци ји, исто ри ји и до ми нант ној ре ли ги ји усло ви ле су ин хе рент-
не раз ли ке у стра те ги ји ко ја се од но си на кон струк ци ју, ре гу ла ци ју, 
фи нан си ра ње и прав но де фи ни са ње со ци јал не др жа ве. Раз ви је не 
др жа ве, ко је при па да ју тзв. ста рим чла ни ца ма Европ ске уни је, пре-
по зна тљи ве су као „др жа ве бла го ста ња“ јер су де це ни ја ма по сле 
Дру гог свет ског ин тен зив но ра ди ле на по сти за њу кон сен зу са да 
на осно ва ма со ли дар но сти и тран сфе ра до хот ка по стиг ну за до во-
ља ва ју ће со ци јал не про гра ме у раз ли чи тим обла сти ма со ци јал не 
по ли ти ке. Оно што је ка рак те ри стич но за све њих је сте да не ма ју 
је дин ствен кон цепт со ци јал не др жа ве, од но сно да ин стру мен ти и 
ре ше ња у прак си ни су хо мо ге на и уни форм на, већ раз ли чи та и че-
сто кон тра дик тор на.

Кри за со ци јал не др жа ве на сту пи ла је сре ди ном се дам де се-
тих го ди на про шлог ве ка, на кон нафт ног шо ка 1973. го ди не ко ји 
је до вео до ве ли ке кри зе свет ске еко но ми је. По том су усле ди ле и 
дру ге про ме не – пре све га гло ба ли за ци ја и екс пан зи ја свет ског тр-
жи шта. То је до ве ло до по сте пе не афир ма ци је тзв. „ком пе ти тив не 
др жа ве“ ко ја на сто ји да сма њи тро шко ве ка ко би ње на пред у зе ћа 
по ста ла кон ку рент на у ме ђу на род ним окви ри ма.

То ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
европ ска со ци јал на по ли ти ка се зна чај но про ме ни ла. У окру же њу 
у ко ме вла да гло бал на при вре да, до шло је до про ме не са ста ва и 
по тре ба за рад ном сна гом. Ми ли он ска не за по сле ност, с обе леж ји-

7) Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да де фи ни ше со ци јал ну си гур ност као „за шти ту ко ју дру-
штво пру жа по је дин ци ма и до ма ћин стви ма та ко што им обез бе ђу је при ступ здрав стве-
ној за шти ти и га ран ци ја ма ма те ри јал не си гур но сти, по себ но у слу ча је ви ма ста ро сти, 
не за по сле но сти, бо ле сти, ин ва лид но сти, по вре де на ра ду, ма те рин ства или гу бит ка 
хра ни те ља по ро ди це. Ви де ти ви ше у тек сту: In ter na ti o nal La bor Or ga ni za tion, Universal
Challenge:SocialSecurityfortheWorld, World of Work, бр. 49, Ge ne va 2003. 
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ма ду го трај но сти, за хва ти ла је рад ну сна гу сву да у све ту. Исто вре-
ме но, по рас тао је и број по тра жи ла ца за по сле ња, јер се по ве ћао и 
удео же на на тр жи шту рад не сна ге. По ве ћао се оп сег ра да у не фор-
мал ној еко но ми ји, и то не за то што би та кав об лик пред ста вљао 
же ље ну од лу ку рад ни ка, већ је ис кљу чи во пред ста вљао ну жност 
да се ра ди. Ре зул та ти упо ред ног пре гле да са вре ме них др жа ва бла-
го ста ња ја сно по ка зу ју да се по сте пе но раз би ја мо но лит на струк-
ту ра др жа ве бла го ста ња, али да др жа ва ни ка ко не гу би сво ју уло гу 
у си сте му со ци јал не по ли ти ке.8) 

Да кле, у со ци јал ној др жа ви, ко ја је те рет со ци јал них оба-
ве за све те же под но си ла, кра јем де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка по ста ви ло се пи та ње: је су ли со ци јал на пра ва до сти гла сво ју 
кул ми на ци ју и тре ба ли их са да ре ду ко ва ти? Без об зи ра ка кав био 
од го вор на ово пи та ње, нео п ход но је да се ре фор ми ше со ци јал на 
др жа ва, та ко што ће се учи ни ти спо соб ном да од го во ри но вим иза-
зо ви ма, а на ро чи то они ма ко ји су на ста ли про ме на ма у гло бал ном 
кон тек сту и струк ту ри дру штва.

Због ве ли ке еко ном ске кри зе, со ци јал на др жа ва на ла зи се 
да нас у озбиљ ном про бле му. Гло ба ли за ци ја је до ве ла до еро зи је 
со ци јал не др жа ве, јер је огра ни чи ла ње ну ауто но ми ју, на ро чи то у 
сфе ри со ци јал не по ли ти ке, чи ме је ди рект но ути ца ла на по ве ћа ње 
сто пе не за по сле но сти и си ро ма штва.9) За хва љу ју ћи то ме ја вља ју 
се мно ги за го вор ни ци су жа ва ња со ци јал не ин тер вен ци је др жа ве и 
на пу шта ња иде је со ци јал не др жа ве. Ипак, по след ња ве ли ка кри-
за у све ту по ка за ла је да се ква ли те тан дру штве ни раз вој не мо же 
ба зи ра ти са мо на под сти ца њу чи ни ла ца еко ном ског раз вит ка, уз 
за не ма ри ва ње со ци јал не ком по нен те, јер се ти ме под ри ва и са ма 
еко ном ска осно ва и укуп на ста бил ност дру штва.10)

ОСТВАРИВАЊЕСОЦИЈАЛНИХПРАВА
УУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Из раз „со ци јал но пра во“ у нај ши рем сми слу се упо тре бља ва 
за озна ча ва ње пра ва јед ног дру штва, без об зи ра на то да ли су то 
пра во ства ра ли: са ма др жа ва или дру штве ни су бјек ти не за ви сно 
од др жа ве или, пак, и др жа ва и дру штве ни су бјек ти за јед но. Пре-

8) Asco li U., Ran ci C., DilemmasofWelfareMix–TheNewStructureofWelfareinEraofPri
vatization, New York, 2002, стр. 155.

9) Пе тро вић А., „Со ци јал на си гур ност и људ ско до сто јан ство“, Часописзарадноисоци
јалноправо , бр. 1/2008, Бе о град 2008, стр. 472. 

10) Ја ша ре вић С., оп. цит. стр. 82.
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ци зни је ре че но, овај из раз се упо тре бља ва да би се њи ме озна чи ло 
пра во као укуп ност прав них нор ми ко је ре гу ли шу по на ша ње у дру-
штву.11)То зна чи да со ци јал но пра во на ста је у дру штву, спон та но 
и не по сред но као ње гов објек тив ни ре зул тат и из раз, при че му је 
пот пу но не за ви сно од зва нич ног др жав ног пра ва.12)

Глав но на сто ја ње со ци јал не др жа ве је сте оси гу ра ње еко-
ном ске си гур но сти за по ро ди цу као основ ну дру штве ну је ди ни цу. 
Два су на чи на за то: си стем со ци јал не си гур но сти и си стем со ци-
јал не по мо ћи. Си стем со ци јал не си гур но сти, у по јед но ста вље ном 
сми слу, по ве зан је са по сто ја њем рад ног од но са, док се со ци јал на 
по моћ на до ве зу је на со ци јал ну по тре бу.13) Да кле, со ци јал на пра ва 
по сто је кроз два усме ре ња: со ци јал на пра ва по ве за на са ра дом, од-
но сно у рад ном од но су, и со ци јал на пра ва ван рад ног од но са.

Ко ја се со ци јал на пра ва шти те у рад ном од но су, а чи ја се за-
шти та оси гу ра ва кроз рад но пра во као ре гу ла ти ву рад них од но са? 
Те шко је по бро ја ти све кон крет не по јав не об ли ке со ци јал них пра-
ва, на ро чи то ка да се узме у об зир да ме ђу на род ни ак ти раз ли чи то 
на бра ја ју та пра ва. Мо же мо ипак ре ћи да се у рад ном од но су, или 
у ве зи са њим, сле де ћа пра ва нај че шће по ја вљу ју као со ци јал на: 
пра во на рад, од но сно сло бо да ра да,14) пра во на про фе си о нал но ор-
га ни зо ва ње, пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње, пра во на ко лек тив-
ну ак ци ју, пра во на уче шће у упра вља њу и од лу чи ва њу, пра во на 
за ра ду, пра во на пра вич не, здра ве и без бед не усло ве ра да,15) пра во 
на струч но обра зо ва ње и уса вр ша ва ње, пра во на по себ ну за шти ту 
де це, омла ди не и же на, пра во на по себ ну за шти ту ин ва ли да, пра во 
на со ци јал ну си гур ност и со ци јал но оси гу ра ње. По је ди на од ових 
пра ва су у те сној ве зи са ни зом гра ђан ских (лич них) пра ва, као што 

11) Тин тић Н., „Со ци јал но пра во и со ци јал на си гур ност“, ГодишњакПравногфакултетау
БањаЛуци, 1977, стр. 34. 

12) О раз ли чи тим зна че њи ма из ра за „со ци јал но пра во“ ви де ти ви ше у Шун де рић Б., „Раз-
ли чи та зна че ња из ра за со ци јал но пра во“, Часопис за радно и социјално право, бр. 
1-8/2008, Бе о град 2008, стр. 433-454. 

13) То чи ње нич но ста ње со ци јал не по тре бе нај че шће ко ин ци ди ра са не по сто ја њем рад ног 
од но са, али ја сно је да со ци јал на по тре ба мо же по сто ја ти и ка да по сто ји рад ни од нос.

14) Пра во на рад, ко је се уоп ште но по сма тра као пра во сва ког ли ца да сло бод но иза бе ре 
по сао ко ји до но си пла ту, оси гу ра ва до сто јан ствен жи вот, пред ста вља основ но и ин-
ди ви ду ал но со ци јал но пра во по ве за но са рад ним од но сом ко је је до ве ло до раз вит ка 
и оста лих пра ва. Оно је пр ви пут при зна то као људ ско пра во у Фран цу ском уста ву из 
1793. го ди не, да би у сле де ћих 150 го ди на би ло по вре ме но на во ђе но као из раз про грам-
ских усме ре ња ре во лу ци о нар них и ре фор ми стич ких по ли тич ких, со ци јал них ре ли гиј-
ских по кре та, али је исто та ко че сто би ло и за не ма ри ва но.Тек на кон Дру гог свет ског 
ра та, људ ска пра ва су по ста ла основ не од ред ни це прав не ре гу ла ти ве људ ског дру штва, 
и ко нач но су на шла ме сто у ве ћи ни на ци о нал них уста ва та да шњих др жа ва.

15) Ово пра во у се би са др жи и пра во на од мор од ра да у рад ном од но су.
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су: пра во на жи вот, пра во на раз вој лич но сти, пра во на при ват ност, 
пра во на из ра жа ва ње ми шље ња, итд. Оту да се из во ди за кљу чак да 
со ци јал на пра ва пред ста вља ју уга о ни ка мен са вре ме ног кон цеп-
та ка ко ли бе рал не др жа ве, та ко и др жа ве бла го ста ња, а у окви ру 
Европ ске уни је – кон цеп та Со ци јал не Евро пе.16) Циљ по сто ја ња 
ових со ци јал них пра ва и њи хо ве за шти те тре ба да бу де ху ма ни за-
ци ја рад них од но са ко ја во ди ка ин ду стриј ском ми ру и про дук тив-
но сти, што је исто вре ме но и циљ рад ног пра ва уоп ште. Као што се 
да ви де ти, со ци јал но пра во ре гу ли ше за шти ту оних ли ца ко ја ни су 
у мо гућ но сти да сво јим ра дом, или сво јом имо ви ном обез бе де се-
би и из др жа ва ним чла но ви ма по ро ди це сред ства за жи вот.17) Оно 
ни је уни вер зал но пра во, јер при па да са мо ли ци ма ко ја се на ла зе у 
ста њу со ци јал не по тре бе – ста њу ко је ни је ре дов но ни ти по жељ но, 
већ је на мет ну то ли цу про тив ње го ве во ље.18)

Ме ђу тим, у са вре ме ном све ту ко ји се об ли ку је под сна жним 
ути ца јем гло ба ли за ци је, ове основ не ин сти ту ци о нал не прет по-
став ке оства ри ва ња со ци јал них пра ва су уз др ма не. Сли ка ну кле ар-
не по ро ди це, у ко јој је до ми нан тан сти ца тељ до хот ка му шка рац, а 
же на осно ва за јед ни штва и со ци јал ног ка рак те ра по ро ди це, умно-
го ме се из ме ни ла, пре ба цу ју ћи до да тан те рет оси гу ра ња со ци јал-
них услу га на со ци јал ну др жа ву. До ла зи до ра ста еко ном ске не си-
гур но сти на ма кро е ко ном ском ни воу ко ја је по ве за на са трен дом 
успо ра ва ња еко ном ског ра ста. По ро ди ца по ста је та ко ђе про из вод 
гло ба ли за ци је, а про из вод ни про цес се по ме ра са фор дов ске по де-
ле по сло ва ка ма сов ној про из вод њи.19)

Та ко ђе, ме ња се и сам си стем рад них од но са, а на ме ћу се и 
про ме не со ци јал них пра ва у њи ма. Ја вља ју се стра те ги је упра вља-
ња људ ским по тен ци ја ли ма, ко је су нај че шће усме ре не са мо пре ма 
бо љем ко ри шће њу (а по не кад и зло у по тре би) рад ног по тен ци ја ла, 
без об зи ра на ху ма ни за ци ју рад них усло ва. Рад ни жи вот и си гур-
ност за по сле ња ко ји су по сто ја ли не кад, ви ше ни су при хва тљи ви у 
но вим усло ви ма при вре ђи ва ња. Син ди кал но ор га ни зо ва ње сла би, 
до ла зи до оси па ња члан ства у син ди ка ти ма, а на то по сло дав ци 

16) Лу бар да Б., „Кон цепт со ци јал ног гра ђан ства у пра ву Европ ске Уни је“, Часописзарадно
исоцијалноправо, Бе о град, 2011, стр. 16.

17) Шун де рић Б., „Со ци јал но пра во – основ не иде је и вред но сти“, Часописзарадноисо
цијалноправо, Бе о град 2009, стр. 453.

18) Ова кво схва та ње со ци јал ног пра ва ис ти цао је и Сло бо дан Јо ва но вић ко ји сма тра да 
„прав да из и ску је да сва ком гра ђа ни ну бу де обез бе ђен оп ста нак до сто јан чо ве ка, при 
че му дух прав де тре ба схва ти ти та ко да он из и ску је убла жа ва ње дру штве них су прот но-
сти“. Ви де ти ви ше у Јо ва но вић С., Уставноправо, Бе о град 1924. стр. 448.

19) Ga han G. P., Euro pean Unem ployment: The Ro le of La bo ur Mar ket Re gu la tion? Comparative
LabourLawandPolicyJournal, бр. 19/1998, Il li no is, 1998, стр. 35-53.
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ре а гу ју агре сив ним зах те ви ма за флек си би ли за ци јом ра да. За по-
сле ње пре ста је да бу де тра јан од нос, а ин ди ка тив но је све при сут но 
сла бље ње за шти та у рад ном од но су под из го во ром да су те за шти-
те пре пре ка про дук тив но сти.20) Уло га др жа ве на тр жи шту ра да се 
ме ња, па та ко она ви ше не же ли ак тив но да уче ству је на тр жи шту 
ра да већ се огра ни ча ва са мо на вр ше ње ко рек тив них функ ци ја.21) 
Све по ме ну те про ме не  на ру ша ва ју струк ту ру рад них од но са и до-
во де до ра ста не јед на ко сти, ши ре ња дру штве них по де ла и на па да 
на сам raisond’être рад ног пра ва уоп ште.22) 

Тен ден ци је су по зна те, као што се на кон Дру гог свет ског ра-
та у со ци јал ној др жа ви мо гла пре по зна ти спи ра ла со ци јал них пра-
ва окре ну та пре ма го ре код ко је су ин ве сти то ри и др жа ве до во ди ли 
до гло бал ног ра ста тих пра ва ка ко би из бе гли кон ку рент ске не до-
стат ке и оси гу ра ли јед нак по чет ни по ло жај, та ко је да нас са свим 
из ве сна тр ка пре ма дну на под руч ју со ци јал них пра ва, тр ка у ко-
јој сви на сто је да сма ње обим за шти те тих пра ва, флек си би ли зу ју 
рад ни од нос и тр жи ште ра да, а по сто је ће за кон ске ни вое за шти те 
пра ва у рад ним од но си ма да учи не са мо сим бо лич ком ре гу ла ти вом 
ко ја ће за за шти ту со ци јал них пра ва има ти „пла це бо“ ефе кат. У 
од су ству ја сних мо рал них вред но сти, су коб по сто је ћих стан дар да 
и ре ал но сти до во ди до про ме на у схва та њу со ци јал них пра ва, ко је 
при вред ни чи ни о ци у овом тре нут ку ви ше по сма тра ју као коч ни це 
не го као мо то ре на прет ка.

По ста вља се пи та ње ка ко рад но пра во и дру штво уоп ште, 
мо же ефи ка сно да од го во ри на све при сут ни тренд сма њи ва ња ни-
воа со ци јал не за шти те? Овај на пад на со ци јал на пра ва, и на сто ја-
ње да рад ни од но си све ви ше по но во по ста ну са свим сло бод но, 
тр жи шно ре гу ли са ни од но си, пред ста вља и на пад на по себ ност и 
са мо стал ност рад них од но са у це ли ни. Ми шље ња смо да до са да-
шња так ти ка, у ко јој се ни шта не ме ња већ се и да ље ин си сти ра на 
ја сно из ра же ној ин те ре сној на кло но сти рад ног пра ва рад ни ци ма 
као сла би јој стра ни по прин ци пу infavoremlaboratoris, на кра ју ће 
до ве сти до иле гал не флек си би ли за ци је, чи ме рад но за ко но дав ство 
по ста је са мо иде ал али не и прак са.

Мо гућ ност ко ја се чи ни као нај бо ље ре ше ње је сте да се из-
вр ши флек си би ли за ци ја рад них од но са, рад ног за ко но дав ства и 

20) Ем пи риј ска ис тра жи ва ња спро ве де на од стра не Европ ске фон да ци је за уна пре ђе ње 
усло ва жи во та и ра да, с ре зер вом узи ма ју по ве за ност флек си би ли за ци је усло ва ра да и 
ра ста про дук тив но сти.

21) Su pi ot A., BeyondEmployment:ChangesinWorkandtheFutureofLabourLawinEurope, 
Ox ford, 2001, стр. 45.

22)  McFa te K., Introduction:WesternStatesintheNewWorldOrder, New York, 1995, стр. 78.
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тр жи шта ра да, али не на про сто као де ре гу ла ци ја и „де ју ри ди фи-
ка ци ја“, већ као са др жај но ре де фи ни са ње рад них од но са, а он да и 
ре ор га ни за ци ја са ста ва со ци јал них пра ва и оба ве за у њи ма. Ова ко 
схва ће на де ре гу ла ци ја зна чи при хва та ње ну жно сти флек си би ли-
за ци је рад них од но са и со ци јал них пра ва у њи ма, али и раз у ме-
ва ње по тре бе спе ци фич не за шти те тих од но са и пра ва. То зна чи 
да „омек ша ва ње“ ри гид но сти струк ту ре уре ђе ња рад них од но са 
не мо ра ну жно до ве сти до сма ње ња за кон ске за шти те су бје ка та 
рад ног од но са. Флек си би ли за ци ја ће до ве сти до сма ње ња на мет-
ну тих огра ни че ња, али је по треб но про на ћи но ви кон цепт рад них 
од но са уме сто не се лек тив ног сма ње ња оби ма и вр сте пра ва, ко ји 
ће ува жа ва ти устав ну оба ве зу при ме не основ них људ ских пра ва и 
сло бо да. За кон ске тер ми не тре ба увек ту ма чи ти у скла ду са устав-
ним на че ли ма и вред но сти ма, и ни ка ко се не сме до зво ли ти да она 
оста ну нео ства ре на. Основ на пра ва и сло бо де пред ста вља ју ци ви-
ли за циј ско до стиг ну ће и као та ква се мо ра ју по што ва ти. Чи ње ни ца 
да се рад ни од но си ме ња ју мо же да зна чи да ће се од ре ђе на пра ва 
ме ња ти, ра сти, па да ти или не ста ја ти, али се ни ка ко у пи та ње не 
сме ју до ве сти су штин ска на че ла и осно ве са мих за шти та ко је се 
пру жа ју у рад ном од но су.

Со ци јал на пра ва, мо жда ви ше не го лич на, по ли тич ка, кул-
тур на и дру га пра ва ка рак те ри ше вул не ра бил ност, ко ја јој да је ка-
рак тер нај сла би је за шти ће них пра ва у си сте му људ ских пра ва.23)

У кон тек сту нор ма ти ве рад них од но са, со ци јал на пра ва су 
функ ци о ни са ла по на че лу infavoremlaboratoris, ка ко би се из јед на-
чи ла не јед на кост сна га ко ја по сто ји из ме ђу по сло дав ца и рад ни ка. 
По сто је мно ге иде је о то ме до ко је ме ре то из јед на ча ва ње тре ба да 
иде, но свим тим иде ја ма је за јед нич ко да у рад ним од но си ма тре ба 
те жи ти по сти за њу од ре ђе не на ци о нал не рав но те же су прот ста вље-
них ин те ре са, уме сто под у пи ра ња са мо јед ног скло па ин те ре са, а 
за ти ра ња дру гог. Дру гим ре чи ма, уко ли ко по гле да мо ве ћи ну пој мо-
ва со ци јал них пра ва по ве за них са рад ним пра вом, оно што им је за-
јед нич ко је увек угра ђе ни ме ха ни зам кон тро ле пој ма ефи ка сно сти. 
Уко ли ко по јам со ци јал них пра ва, у кон тек сту рад них од но са, оцр-
та ва иде ју за шти те рад ни ка то зна чи да за ве ћи ну рад ни ка та пра ва 
мо ра ју да бу ду за шти ће на и у окви ру не ког спе ци фич ног др жав ног 
уре ђе ња, а не са мо те о риј ским кон струк ци ја ма.24)

23) Пе ро вић С., „Пра во и до сто јан ство чо ве ка“, Правниживот, бр. 3-4/2006, Бе о град, 2006, 
стр. 11.

24) Da vi es P., Fre e dland M., „La bor Mar kets, Wel fa re and the Per so nal Sco pe of Em ployment 
Law“, ComparativeLabourLawandPolicyJournal бр. 21/1999, Il li no is, 1999, стр. 78. 
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Спе ци фич но др жав но окру же ње да нас је окру же ње гло ба ли-
за ци је, но во ста ње ства ри ко је до ди ру је под руч је со ци јал них пра-
ва, при вре де и кул ту ре, ста ње ко је не ма сми сла оце њи ва ти на ле-
стви ци мо рал них вред но сти.25) Гло ба ли за циј ско окру же ње је оно 
ко је ства ра осно ве за при вред ни на пре дак, раз ви так свет ске при-
вре де, ко је мо же да ши ри ис ку ства и иде је, кул тур не вред но сти и 
стре мље ња, али исто та ко та кве про ме не че сто пра те си ро ма штво, 
не за по сле ност и со ци јал на дез ин те гра ци ја.26)

Ко нач но, ак ту ел на гло бал на кри за отва ра пи та ње ко је је и до 
са да би ло пред мет те о риј ских рас пра ва и раз ли чи тих по ли тич ких 
при сту па, а ко је се од но си на по сто ја ње и де фи ни са ње гра ни це у 
оби му и ква ли те ту со ци јал них пра ва. Дру гим ре чи ма, по ста вља се 
пи та ње до ког ни воа мо же ићи си стем со ци јал них пра ва, а да не 
ути че де сти му ла тив но на рад ни ка да се про фе си о нал но и струч но 
раз ви ја, да по сти же нај ве ће мо гу ће рад не ре зул та те, од но сно да 
уче ству је у тр жи шној утак ми ци људ ских спо соб но сти и зна ња.27) 
Гло ба ли за ци ја у при вред ном сми слу, као те жња ка кон ку рент но-
сти и ефи ка сно сти, ко ја до во ди у пи та ње со ци јал на пра ва, је сте 
кон текст у ко јем се тре ба да се пру жи за шти та тих пра ва. Та гло ба-
ли за ци ја да нас ви ше ни је пи та ње не ко ли ци не мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја ко је по слу ју у не ко ли ко др жа ва, већ је це ло куп на при-
вре да у XXI ве ку уисти ну гло ба ли зо ва на. Она пред ста вља кон текст 
у ко јем нај ва жни ји ин те ре си по сло дав ца, ко ји се гло бал но по ве зу-
ју и гло бал но кон ку ри шу јед ни дру ги ма, по ста ју по ве ћа ње ефи ка-
сно сти и про дук тив но сти до ме ре у ко јој со ци јал на пра ва по ста ју 
то ли ко огра ни ча ва ју ћа да по сто ји и ри зик из ме шта ња и ре ло ци ра-
ња про из вод ње. Та ква гло бал на прет ња со ци јал ним пра ви ма мо же 
би ти из ба лан си ра на ис кљу чи во пред у зи ма њем од ре ђе них ме ра на 
гло бал ном ни воу ка ко би се спре чи ла тр ка пре ма дну. 

Је дан од та квих ре зул та та је и Де кла ра ци ја Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да о основ ним прин ци пи ма и пра ви ма на ра ду из 
1998. го ди не ко ја да нас пред ста вља нај да ле ко се жни ји ме ха ни зам 
ме ђу на род них рад них стан дар да и со ци јал них пра ва по ве за них са 
рад ним од но сом. Све др жа ве чла ни це Ме ђу на род не ор га ни за ци-
је ра да, без об зи ра на ра ти фи ка ци је по сто је ћих кон вен ци ја, са да 
има ју оба ве зу по што ва ња, про мо ци је и оства ри ва ња на че ла сло бо-

25) Con te M., „The Wor kers in the Glo ba li zed Eco nomy: The Euro pean Way to the Fo un da tion 
and En for ce ment of the  So cial Rights“, RichmondJournalofGlobalLawandBusiness, бр. 
2/2001, Vir gi nia, 2001, стр. 91.

26) Ibid.

27) Ма рин ко вић, Д., „Со ци јал на пра ва из ме ђу ин ду стриј ских кон фли ка та и со ци јал ног 
парт нер ства“, Часописзарадноисоцијалноправо, Бе о град, 2009, стр. 188. 
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де удру жи ва ња и ефи ка сног при зна ња пра ва на ко лек тив но пре го-
ва ра ње, ели ми на ци ју свих об ли ка при нуд ног или оба ве зног ра да, 
ели ми на ци ју дис кри ми на ци је у за по шља ва њу, као и за бра ну ра-
да де це. Де кла ра ци ја је јед но гла сно при хва ће на, али се по ста вља 
пи та ње да ли је то по че так или крај рад ним стан дар ди ма. Та ко ђе, 
вр ло је ди ску та бил но да ли ова Де кла ра ци ја има би ло ка кав по зи-
ти ван ефе кат на со ци јал на пра ва и рад не стан дар де, осим што су 
се у Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ра да сли ли ми ли о ни до ла ра да тих 
од стра не Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва да би се ра ди ло на ње-
ној про мо ци ји и по др шци. Чи ни нам се да два основ на про бле ма 
из би ја ју у пр ви план у ве зи са овом Де кла ра ци јом. Пр во, у Пре ам-
бу ли Де кла ра ци је о људ ским пра ви ма до не тој од стра не Ује ди ње-
них на ци ја из 1948. го ди не, на во ди се да су људ ска пра ва јед на ка 
и нео ту ђи ва, па та ко са ма ква ли фи ка ци ја и по де ла на основ не или 
су штин ске стан дар де ра да под ра зу ме ва да по сто је и они ко ји су 
„ма ње основ ни“ или „ма ње су штин ски“. По ко јој ло ги ци је за бра на 
дис кри ми на ци је бит ни ја од пра ва на: со ци јал но оси гу ра ње, си гур-
не усло ве ра да, по ро диљ ско од су ство, итд? Или, шта пред ста вља 
га ран ци ја сло бо де удру жи ва ња ако не по сто ји чи тав низ дру гих 
со ци јал но-еко ном ских пра ва ко ја ће ту сло бо ду да спро ве ду у де-
ло. Дру го, Де кла ра ци ја о основ ним прин ци пи ма и пра ви ма на ра ду 
у пот пу но сти за по ста вља еко ном ска и со ци јал на пра ва рад ни ка и 
нај ви ше се ба ви не га тив ним из ра зом по је ди них пра ва. Та ко се на 
при мер, тра жи од по је ди на ца, гру па и др жа ва да „за бра не“ дис кри-
ми на ци ју, „уки ну“ при нуд ни рад и „ели ми ни шу“ де чи ји рад. Си ту-
а ци ја се до дат но ком пли ку је ка да се узме у об зир да Европ ски суд 
прав де ни је при хва тио ову Де кла ра ци ју као део европ ског пра ва, а 
Европ ски суд за људ ска пра ва је уста но вио и пра во на не у дру жи ва-
ње, као не га тив ни аспект сло бо де син ди кал ног удру жи ва ња.28)  

С об зи ром на ње не вр ло огра ни че не до ме те, по ста вља се пи-
та ње због че га је би ло нео п ход но да Ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
ра да до не се јед ну ова кву Де кла ра ци ју. Ако је циљ био да на те ра 
др жа ве да пре у зму оба ве зе из ње и без чи на ра ти фи ка ци је, и на 
тај на чин до ка же да још увек има свој ство уни вер зал но сти, у то-
ме се ни је ус пе ло. Оп ште је по зна то да сам чин ра ти фи ка ци је не 
зна чи нео п ход но и при ме ну од ре да ба кон вен ци је. За пра во, не дав не 
сту ди је су ука за ле на ма ли број до ка за о ста ти стич кој ве зи из ме ђу 
ра ти фи ка ци је кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да и ствар-

28) Ова кво схва та ње европ ских су до ва је оправ да но, ако се узме у об зир да кон цепт оп-
штих прав них на че ла ко му ни тар ног пра ва, ну жно укљу чу је и кор пус основ них со ци јал-
них пра ва, па је та ко по сте пе но са зре ва ло уве ре ње да основ на со ци јал на пра ва гра ђа на 
пред ста вља ју кон сти ту тив ни еле мент Европ ске уни је.



СПМброј1/2012,годинаXIX,свеска35 стр.169-186.

180

них усло ва ра да.29) Ма сов но кр ше ње нор ми Ме ђу на род не ор га ни-
за ци је ра да од но си се и на не по што ва ње од ред би основ них, фун да-
мен тал них кон вен ци ја, ко је се да нас сма тра ју и основ ним пра ви ма 
рад ни ка. У ве ли ком бро ју слу ча је ва до ла зи упра во до кр ше ња ових 
основ них од ред би, а то се нај че шће од но си на не при зна ва ње пра ва 
син ди ка ти ма, укљу чу ју ћи дис кри ми на ци ју, за стра ши ва ње, по ли-
тич ки про гон и хај ку на чла но ве син ди ка та; по сто ја ње при нуд ног 
ра да; и екс тен зив ну упо тре бу деч јег ра да. Со ци јал ни стан дар ди 
ни су за до во ље ни, а у при лог тој те зи све до чи и ве ли ки број не за по-
сле них и не а де кват но за по сле них рад ни ка, ни ске или не ис пла ће не 
за ра де, ми ни мал на со ци јал на за шти та по пу ла ци је у це ли ни, ви сок 
про це нат по вре да на ра ду и про фе си о нал них бо ле сти, и дру ги не-
до ста ци у оно ме што Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да да нас зо ве 
„при сто јан по сао“.30) 

Да кле, ова Де кла ра ци ја не пред ста вља ре ше ње за со ци јал-
на пра ва у рад ном од но су. Она пред ста вља са мо об лик при ти ска 
на дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је, Европ ску Уни ју, Са вет Евро-
пе, Ује ди ње не на ци је, Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју, а све у 
сми слу на ста вља ња да љег ра да на ус по ста ви кор пу са основ них и 
пра вом за шти ће них људ ских пра ва, чи ји циљ ни је бор ба про тив 
гло ба ли за ци је већ усме ре ње пре ма от кла ња њу не га тив них ефе ка та 
ко је гло ба ли за ци ја уно си у рад не од но се и со ци јал на пра ва у њи ма.

Ипак, у по тра зи за ером но вог со ци јал ног кон сен зу са, не тре-
ба са мо тра жи ти но ву суп стан ци јал ну осно ву со ци јал них пра ва, 
већ и ква ли тет не по ступ ке им пле мен та ци је и вр сте ин сти ту ци ја 
ко је ће их спро во ди ти. Ов де се пре све га ми сли на др жав не ин сти-
ту ци је ко је мо ра ју сво јим ауто ри те том пре све га да јам че ефи ка-
сну за шти ту и на чин ре ша ва ња спо ро ва уко ли ко до истих до ђе, али 
исто та ко из у зет но бит на је и уло га сна жних син ди ка та спо соб них 
да ко лек тив но пре го ва ра ју на свим ни во и ма. Ко нач но, у све му ово-
ме ва ља из бе га ва ти онај, та ко при су тан за ко но дав ни оп ти ми зам, и 
ра ди ти на ре ал ним нор ма ма ко је ће омо гу ћи ти ства ра ње аде кват не 
ме ре дру штве не вред но сти и бо гат ства као би се ус по ста вио си-
стем со ци јал не си гур но сти ко ји би га ран то вао и шти тио за ра де, 
здра вље и си гур ност на ра ду, а на кра ју и си стем со ци јал ног оси гу-
ра ња у гло бал ном дру штву.

За Ре пу бли ку Ср би ју  гло ба ли за ци ја су штин ски зна чи ин-
те гра ци ју са Европ ском уни јом, ко ја се већ на ла зи под зна чај ним 

29) Fla na gan R., Labourstandardsandinternationaleconomicadventage, Pa lo Al to, 2002, стр. 
53.

30) In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni za tion, Re du cing the de cent work de fi cit: A glo bal chal len ge, Re
portoftheDirectorGeneral, Ge ne va, 2001.
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ути ца јем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Европ ска уни ја је наш 
нај ве ћи снаб де вач ка пи та ла, европ ске и аме рич ке фир ме до ми ни-
ра ју ва жним сек то ри ма на ше еко но ми је, а уз то су прак тич но и на-
ше нај ве ће из во зно тр жи ште. Ве ли ки део на шег скром ног из во за 
кре ће се упра во ка европ ском еко ном ском про сто ру, а исто вре ме но 
по ку ша ва мо да се при ла го ди мо и „ис ко пи ра мо“ не ке од та ко зва них 
за пад но е вроп ских вред но сти, што зна чи да оне у ве ли кој ме ри ути-
чу на об ли ко ва ње срп ског рад ног за ко но дав ства.

У ова квој си ту а ци ји со ци јал на пра ва гу бе свој сми сао. На-
и ме, со ци јал на пра ва пред ста вља ју за јед нич ко, ци ви ли за циј ско 
пи та ње, ка ко за раз ви је не тр жи шне еко но ми је, та ко и за зе мље 
тран зи ци је. Исто вре ме но, она пред ста вља ју тест и по у зда ни по ка-
за тељ успе шно сти тран зи ци је. Јед ном реч ју, со ци јал на пра ва, као 
са став ни део по ро ди це људ ских пра ва, пред ста вља ју из раз је дин-
стве не по тре бе љу ди да жи ве ква ли те тан жи вот – жи вот до сто јан 
чо ве ка.31) Тврд ња да се ова пра ва шти те на европ ском ни воу би ла 
је, не сум њи во, јед на од при ма мљи вих под сти ца ја да со ци ја ли стич-
ке др жа ве сред ње и ис точ не Евро пе за ко ра че у про цес тран зи ци је, 
јер ће им она до не ти по ли тич ку ста бил ност, ви со ку дру штве ну и 
др жав ну си гур ност, а све у сфе ри при ви ле ги је по тро ша ча. Ипак, 
ка да је тран зи ци ја уисти ну и за по че ла, и сам европ ски си стем др-
жа ве бла го ста ња по ста је сум њив, а там на пер спек ти ва се из за пад-
не Евро пе пре не ла вр ло бр зо у но во тран зи циј ско окру же ње.32) У 
тра же њу по ли тич ке ста бил но сти и при вред не си гур но сти, др жа ве 
у тран зи ци ји су се у јед ном мо мен ту на шле на про сто „ка та пул ти-
ра не“ у но во гло бал но ин фор ма циј ско дру штво у ко јем се при вре-
да, за шти та на ра ду, рад ни стан дар ди и уло ге со ци јал них парт не ра 
жур но ме ња ју. Чак ни мно го сна жни ја, раз ви је ни ја европ ска дру-
штва ни су мо гла пред ви де ти и при пре ми ти аде ква тан од го вор на 
гло бал но алар мант но ста ње си ро ма штва и не за по сле но сти, а за др-
жа ве у тран зи ци ји то је био нео че ки ва ни шок со ци јал ног дам пин-
га, у ко јем је до шло да на ру ша ва ња си сте ма со ци јал не си гур но сти. 

31) О оства ри ва њу и за шти ти со ци јал них пра ва ви де ти ви ше у: Јо ва но вић П., „Оства ри ва-
ње и за шти та со ци јал них пра ва“, Часописзарадноисоцијалноправо, Бе о град, 2010, 
стр. 47-56.

32) За ни мљи во је да у др жа ва ма у тран зи ци ји са свим не се лек тив но тра же ње флек си бил-
но сти ко ин ци ди ра са раз у ме ва њем у Европ ској уни ји да је со ци јал ни дам пинг до та као 
и Евро пу, и ка да се ви ди да са мо флек си би ли за ци ја и де ре гу ла ци ја ни су до вољ не да 
пру же аде кват не од го во ре на по сто је ће дру штве не иза зо ве. Ка да тран зи циј ске др жа ве 
ула зе у по ступ ке при бли жа ва ња Европ ској уни ји, оне при лич но не му што и не се лек тив-
но, без ана ли тич ке по др шке, сма њу ју рад не стан дар де и ни вое за шти те, и на тај на чин 
се уда ља ва ју од „европ ског со ци јал ног мо де ла“ ко ји со ци јал на пра ва не уки да већ и 
ре де фи ни ше и афир ми ше.
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Упра во ова ко је у Ре пу бли ци Ср би ји то ком де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка кон цепт со ци јал них пра ва про шао кроз не ко-
ли ко фа за. Из ла зак из со ци ја ли зма до нео је про ме ну дру штве ног 
ми љеа, али је исто вре ме но не ста ла и со ци јал на си гур ност ко ја је 
по сто ја ла као за ме на за по ли тич ка пра ва. Да нас су со ци јал на пра-
ва у Ре пу бли ци Ср би ји за шти ће на са мо фор мал но прав но, али не и 
фак тич ки. Рад но за ко но дав ство ко је је у до број ме ри ускла ђе но са 
европ ским не ма свој фак тич ки од раз у прак си, би ло због „пре на-
тр па но сти“ су до ва, не е фи ка сно сти, не ко ор ди ни ра но сти и не а жур-
но сти др жав них ор га на или пак не по сто ја ња ме ха ни за ма при ну де. 
Мно ге при ва ти за ци је оста ви ле су ве ли ки број рад ни ка без по сла, 
др жа ву без па ра, а ту жи ла штво и суд без ре ал них мо гућ но сти да 
се на ђу на стра ни прав де и пра вич но сти. На жа лост, тран зи ци ја и 
при ва ти за ци ја су по ста ле глав ни „али би“ за су ро во кр ше ње рад них 
и со ци јал них пра ва, ко ја је са да ја ко те шко по ста ви ти на здра ве 
осно ве. За то пи та ње оства ри ва ња со ци јал них пра ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји ни је обе ћа ва ју ће. Спо рим и не е фи ка сним оства ри ва њем и 
за шти том пра ва на че ло со ци јал не си гур но сти је до ве де но у пи та-
ње. Мо гу ће је да ће до ћи и до да ље ли бе ра ли за ци је си сте ма со ци-
јал не си гур но сти, на на чин да ће она зна чи ти са мо оси гу ра ва ње 
со ци јал ног ми ни му ма, а све оста ло ће би ти пре пу ште но за ко ни-
то сти ма и мо гућ но сти ма тр жи шта. Исто вре ме но, сма њу ју се и ак-
тив но сти ко ји ма се др жа ва, као по сло да вац, ан га жу је на под руч ју 
по ве ћа ва ња за по сле но сти, као усту пак еко ном ској ефи ка сно сти и 
флек си бил но сти тр жи шта ра да.

*
**

У све ту ко га ка рак те ри ше оштра ме ђу на род на кон ку рен ци ја 
и ко ји функ ци о ни ше у усло ви ма гло ба ли за ци је, че сто се ис ти че да 
со ци јал на пра ва ди рект но за ви се од еко ном ских чи ни ла ца, те да је 
ши ре ње или су жа ва ње њи хо вог оби ма мо гу ће је ди но уз од ре ђе ни 
еко ном ски раст. Ме ђу тим, осим еко ном ских чи ни ла ца бит ну уло гу 
у пру жа њу мо гућ но сти оства ри ва ња со ци јал них пра ва има ју и по-
ли тич ке од лу ке. На при мер, у бив шим со ци ја ли стич ким др жа ва ма 
со ци јал на пра ва су има ла ши ро ки и уни вер зал ни ка рак тер, иако је 
про дук тив ност ра да би ла ре ла тив но ни ска. 

Да нас, у кон тек сту нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, јаз из ме ђу 
еко ном ских и со ци јал них пра ва је све ду бљи. На и ме, ра ди се о сво-
је вр сном па ра док су да гло бал но тр жи ште функ ци о ни ше по дру-
га чи јим пра ви ли ма од на ци о нал них при вре да па та ко ве ће за ра де 
или ве ћи обим со ци јал них пра ва на на ци о нал ном ни воу не мо ра ју 
ну жно да до ве ду до еко ном ског ра ста.
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Ја сно је да да нас, по ли тич ки фак то ри, кон цен три са ни пр вен-
стве но у над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, има ју пре суд ну уло гу у 
од лу чи ва њу о суд би ни со ци јал них пра ва ко ја че сто ола ко пре ба-
цу ју на „не спу та но функ ци о ни са ње ме ха ни за ма сло бод ног тр жи-
шта“. У ме ђу вре ме ну, у ре сце пу из ме ђу по ли тич ког, еко ном ског и 
со ци јал ног ра ста, по ве ћа ва се број си ро ма шних, не за по сле них и 
ис кљу че них.

У та квим усло ви ма ефи ка сност еко ном ске по ли ти ке ме ри-
ће се је ди но ква ли те том жи во та по је ди на ца и сте пе ном за до во ље-
ња њи хо вих пра ва, ин те ре са и основ них по тре ба. То под ра зу ме ва 
ства ра ње ефи ка сних ме ха ни за ма за за шти ту и обез бе ђе ње со ци јал-
них пра ва, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном ни воу. 

Ва жно је на гла си ти да су да нас, нарочитo у др жа ва ма у тран-
зи ци ји, со ци јал на пра ва оста вље на по стра ни, а да при том ни је 
об ја шње но из ко јих раз ло га је флек си би ли за ци ја рад них од но са 
уоп ште нео п ход на, као и ка ко мо же да се оства ри по ли ти ка одр жи-
вог раз во ја пре ко ства ра ња ква ли тет них по сло ва у усло ви ма флек-
си бил ног тр жи шта ра да. Упра во због то га, бу ду ћи со ци јал ни мо дел 
тре ба учи ни ти ефек тив ни јим и ве ро до стој ни јим, на ро чи то у вре ме 
ка да се на ла зи под зна чај ним при ти ском од стра не ме ђу на род не 
кон ку рен ци је. 

BojanUrdarevic,ZoranRadulovic

GLOBALIZATIONAND
THECONCEPTOFSOCIALRIGHTS

Summary
In this pa per, the aut hors at tempt to ob ser ve the pro blem of the 

ap pli ca tion and fun cti o ning of so cial rights in the con di ti ons of glo ba-
li za tion and stiff in ter na ti o nal com pe ti tion. In the first sec tion of the 
pa per, the in flu en ce of glo ba li za tion on the con cept of the so cial sta te is 
analyzed, and it is po in ted out that it is ne ce ses sary to re form the so cial 
sta te by ma king it ca pa ble to gi ve an swer to new chal len ges, espe ci ally 
the ones which ca me abo ut due to chan ges in the glo bal con text and 
the struc tu re of so ci ety. In the se cond sec tion of the pa per, the ob ject 
of re se arch is the en for ce ment of so cial rights in the co di ti ons of glo-
ba li za tion and the in cre a sing fle xi bi li za ti on and de re gu la tion of la bo ur 
law. Spe ci fi cally, the qu e sti on asked is how can la bo ur law and so ci ety 
in ge ne ral ef fi ci ently re spond to the ubi qu o to us trend of dec re a sing the 
le vel of so cial se cu rity? This at tack on so cial rights and the in cli na tion 
to turn la bo ur re la ti ons back to free, mar ket-re gu la ted re la ti ons is an at-
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tack on the dis tinctness and in de pen den ce of la bo ur re la ti ons in ge ne ral. 
Al so, in this sec tion of the pa per the aut hors will al so shortly analyze 
the cur rent si tu a tion re gar ding the en for ce ment and pro tec tion of so cial 
rights in the Re pu blic of Ser bia.
Keywords: sta te, glo ba li za tion, wel fa re sta te, so cial rights, la bo ur re la ti ons, 

de re gu la tion, fle xi bi li za ti on.
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Resume
The mo dern so ci ety of the la te 20th and early 21st cen tury is cha-

rac te ri zed by the in ten se pro cess of glo ba li za tion, which is re flec ted in 
the ac ce le ra ted de ve lop ment of new tec hno lo gi es and sig ni fi cant chan-
ges in all sphe res of so ci ety – in eco nomy, law, po li tics and cul tu re.

The chan ges in the struc tu re of the in du strial so ci ety which oc-
cu red du ring the la te 19th and the early 20th cen tury im po sed pro blems 
which co uld not ha ve been re sol ved wit hin the bo un da ri es of the clas sic 
le gal sta te or the ru le of law. For this re a son, the con cept of ci vil sta te 
had to be fun cti o nally sup ple men ted and ex pan ded by in tro du cing nu-
me ro us or ga ni za ti o nal and in sti tu ti o nal ino va ti ons, whe reby be si des its 
tra di ti o nal du ti es, the fo cus of ac tion is al so po in ted to wards the so cial 
sphe re of the so ci ety. The new type of sta te emer ged, la ter to be dub bed 
“so cial sta te” or “wal fa re sta te”.

The cri sis of the so cial sta te ca me abo ut du ring the mid-1970s, 
af ter the oil shock of 1973 which led to a gre at cri sis in the glo bal eco-
nomy. La ter ot her chan ges en sued – first of all the glo ba li za tion and 
the ex pan si on of the world mar ket. It led to a gra dual af fir ma tion of the 
so-cal led “com pe ti ti ve sta te” who se in tent is to re du ce the ex pen ses so 
that its com pa ni es be co me mo re com pe ti ti ve on the in ter na ti o nal le vel.

Due to the gre at eco no mic cri sis, the so cial sta te is in se ri o us dan-
ger to day. Glo ba li za tion led to an ero sion of the wel fa re sta te, be ca u se it 
li mi ted its auto nomy, espe ci ally in the sphe re of so cial po licy, whe reby 
it di rectly ca u sed an in cre a se in the ra tes of unem ployment and po verty.

The re sults of this re se arch ha ve shown that the ba sic in sti tu ti o-
nal pre sump ti ons for the exer ci se of so cial rights ha ve been sha ken to 
the co re. Al so, the very system of la bor re la ti on ships is chan ging, and 
chan ges of so cial rights wit hin them ha ve al so been im po sed. The qu-
e sti on ari ses - how can la bor law and the so ci ety in ge ne ral ef fi ci ently 
re spond to the ubi qu i to us trend of the dec re a sing of the le vel of so cial 
se cu rity? This at tack on so cial rights and the in cli na tion to turn la bo ur 
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re la ti ons back to free, mar ket-re gu la ted re la ti ons is an at tack on the dis-
tinctness and the in de pen den ce of la bo ur re la ti ons in ge ne ral. 

Fi nally, the cur rent glo bal cri sis ra i ses a qu e sti on which has this 
far been an ob ject of the o re ti cal dis pu tes and dif fe rent po li ti cal ap pro-
ac hes, per ta i ning to the exi sten ce and the de fi ni tion of a li mit in the sco-
pe and the qu a lity of so cial rights. In ot her words, the qu e sti on is how 
far can the system of so cial rights go, wit ho ut dec re a sing the mo ti va tion 
of the wor ker to im pro ve pro fes si o nally, to ac hi e ve the gre a test work 
re sults pos si ble, that is to ta ke part in the mar ket com pe ti tion of hu man 
abi li ti es and know led ge.

Ho we ver, in the qu est for the era of a new so cial con sen sus, one 
sho uld lo ok not just for a new sub stan tial ba sis of so cial rights, but al so 
for sa tis fac tory met hods of im ple men ta tion and the types of in sti tu ti ons 
to con duct them.

* Овај рад је примљен 18. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.



УДК: 323+327(497.11)

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2012.

год. 19. vol. 35.
стр. 187-210.

187

Огњен Прибићевић
Институт друштвених наука, Београд

СРБИЈА ИЗМЕЂУ ЕУ, КОСОВА И 
МЕТОХИЈЕ И ПРЕДСТОЈЕЋИХ 

ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА

Сажетак
 У овом раду др Огњен Прибићевић анализира како је 

најновија косовска криза утицала на процес ЕУ интеграција и 
обликовање политичке сцене Србије. Др Прибићевић указује 
на то како је криза започела у пролеће 2011. године поновним 
помињањем идеје поделе Косова у српској политичкој јавности 
а затим се наставила сукобима између КФОРа и Срба са севера 
Косова око контроле административних прелаза Јариње и Брњак. 
Током лета 2011. немачка канцеларка Меркел је посетила Србију и 
затражила од владе у Београду да нормализује односе са Косовом и 
распусти институције Срба на северу. Влада у Београду је наставила 
преговоре са албанском страном али није успела да се договори 
око регионалног представљања Косова након чега је Европски 
савет под утицајем немачке владе 9. децембра 2011. донео одлуку 
да одложи давање кандидатуре Србији за фебруар 2012. 

 Др Прибићевић је покушао да одговори на неколико питања: 
зашто су се Вашингтон и Берлин одлучили да у овом тренутку 
изврше тако јак притисак на Србију? Да ли је могуће обезбедити 
поделу Косова? Да ли Србија може да настави са досадашњом 
политиком и ЕУ и Косово или ће морати да се определи да једном 
од ова два питања да приоритет? И на крају, косовска криза је 
отворила и суштинско питање: да ли ће Србија моћи да уђе у ЕУ 
без онога што је немачки министар Вестервеле назвао „признањем 
територијалног интегритета Косова“? Аутор је мишљења да ће с 
обзиром на предстојеће изборе и владајућа ДС и водећа опозициона 
СНС наставити са досадашњом политиком и Косово и ЕУ. Ипак, 



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35 стр. 187-210.

188

таква политика је, по мишљењу аутора, неодржива на дужи рок и 
Србији предстоји суочавање са тешким и дилемама.

Такође, према мишљењу аутора, најновија косовска криза 
је показала све слабости међународног положаја Србије која нема 
ни једног значајнијег савезника међу кључним западним силама 
које имају доминантан утицај у овом делу Европе. Управо су ове 
силе одлучиле да у тренутку који је најосетљивији за Србију, када 
се она бори да обезбеди статус кандидата, услове њен будући 
статус у ЕУ заокруживањем независности Косова у његовим 
административним границама. Западне силе од Србије не очекују да 
призна независност Косова али се очекује да призна територијални 
интегритет Косова. Зашто је ово питање постало тако важно 
за водеће силе Запада, пита се аутор? По његовом мишљењу на 
овакав притисак Запада на Србију утицало је више разлога. Прво, 
амерички интереси у овом делу Европе, друго, жеља Немачке и 
других водећих сила ЕУ да спрече стварање новог замрзнутог 
конфликта, попут Кипарског, у овом делу Европе и треће, резерве 
у погледу српске спољне политике и њене орјентације на ЕУ али и 
Русију, Кину и несврстане земље која се на Западу не ретко тумачи 
и као жеља да се седи на две столице. 
Кључне речи: Косово, ЕУ, избори, Србија, САД, Немачка

 Од средине 2011. године косовска драма поново је постала 
доминантна тема нашег политичког живота. Прво је током маја 
месеца заменик премијера и председник СПСа Ивица Дачић 
поменуо могућност поделе Косова као решење проблема, 
затим су косовски албанци 25. јула насилно преузели један од 
административних прелаза на северу Косова а српски екстремисти 
спалили други. Током августа немачка канцеларка Меркеле је 
посетила Србију и том приликом затражила од владе у Београду 
да као услов за добијање датума почетка преговора за улазак 
у ЕУ Србија распусти институције српског народа на северу 
Косова. Председник Тадић није прихватио тај захтев и по први 
пут наговестио могућност да Србија до краја 2011 не добије ни 
статус кандидата за чланство у ЕУ. 16 августа ЕУЛЕКС мисија је 
запосела административне прелазе Јариње и Брњак и на те прелазе 
довела двојицу косовских цариника након чега су Срби направили 
барикаде на оба прелаза и практично их затворили. Неколико дана 
касније дошло је до сукоба између мисије КФОРа и Срба током 
којег је десетак људи повређено. У новембру је током ових сукоба 
повређено неколико немачких и аустријских војника након чега 
је Немачка упозорила Србију да без нормализације односа са 
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Приштином неће добити кандидатуру за ЕУ а немачки министар 
спољних послова Вестервеле рекао да се од Србије очекује да : 
„прихвати територијални интегритет Косова“. После безуспешних 
покушаја Србије да се са Приштином договори око регионалног 
представљања Косова Европски савет је 9 децембра донео одлуку 
да одложи давање кандидатуре Србији до фебруара 2012. 

 Тиме је косовска криза добила нов драматичан обрт и 
поново суочила Србију са неколико тешких питање и дилема. Да 
ли су САД и водеће силе ЕУ одлучиле да коначно реше Косовски 
проблем и заокруже његову независност? Да ли је могуће поделити 
Косово или је влада Србије закаснила са овим предлогом? Да ли 
су сукоби на северу Косова само изговор ЕУ да Србији не да до 
скоро очекивани статус кандидата? Да ли Србија може да настави 
са досадашњом политиком и ЕУ и Косово или ће морати да се 
определи и да приоритет једном од та два стратешка циља? И на 
крају, косовска криза је отворила кључно питање: може ли Србија 
ући у ЕУ без признања онога што је немачки министар спољних 
послова Вестервеле назвао територијалним интегритетом Косова? 

Циљ овога рада је да покаже како је најновија косовска криза 
утицала на процес ЕУ интеграција и обликовање српске политичке 
сцене.

Увод у најновију велику кризу око Косова и Метохије 
представљала је покренута расправа у Србији око могуће поделе 
Косова. Ову идеју први је поменуо шеф српског преговарачког 
тима за Косово Стефановић а онда је о подели као могућем решењу 
детаљније говорио и председник СПСа Ивица Дачић. Дачић је рекао 
да је једино реално решење Косовског проблема његова подела и 
то тако да се његов север, где живе Срби, припоји Србији а остали 
део одвоји. По његовом мишљењу то је једино реално решење а 
све остало води према исцрпљујућим преговорима у наредних 
двадесет година. На крају, Дачић је као и шеф преговарачког тима 
рекао да је то његово приватно мишљење.1) Неколико дана касније 
председник Тадић је рекао да : „нико не треба да се чуди што се 
говори и о подели Косова као једној од могућих идеја за решење 
овог проблема јер су те идеје већ дуго у оптицају. Као могући 
модел за решење овог проблема Тадић је поменуо и идеју о две 
немачке државе које су деценијама постојале једна поред друге 
без међусобног признања.“2) Сасвим очекивано албанска страна је 

1) Ивица Дачић. РТС, 15. мај 2011.

2) Борис Тадић, РТС, 20. мај 2011.
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негативно реаговала на ове идеје а највиши званичници САД и ЕУ 
се нису одмах огласили. 

Иако су и Дачић и шеф преговарачког тима Србије рекли да 
говоре у своје име, Тадићева изјава где он каже да нико не треба 
да се чуди што се расправља о подели наговештава да ни Дачић 
ни Стефановић нису износили само своје приватно мишљење. 
У анализи ове идеје као прво наметнуло се питање зашто су се 
највиши званичници Србије одлучили да покрену ову осетљиву 
тему непуну годину дана пред изборе? Тим више што је и само 
помињање ове идеје изазвало очекиване негативне коментаре ДСС 
и прилично резервисану реакцију водеће опозиционе странке СНС. 
Представници ДСС су упозорили владу Србије да је по Уставу 
обавезна да брани целовито Косово у оквирима Србије. 

 Општи је утисак да су се покретањем ове идеје тешко могли 
добити неки поени код бирача. Ни позитивни ни негативни. Такође, 
код стручне јавности доста је раширено мишљење да је Србија у 
великој мери закаснила са идејом у вези поделе. 3) Бројни експерти 
сматрају да је ова идеја имала неки смисао деведесетих година 
прошлог века и током вођења преговора између српске и албанске 
стране 2006. и 2007. године. Сада је по многима она у великој мери 
закаснила. Велико је питање колико је данас реалан и модел две 
немачке државе? Наиме, немачки преговарач, амбасадор Ишингер 
је понудио ову идеју 2007. као могуће решење за проблем Косова 
али тада српска страна није била спремна ни да разговара о овој 
идеји. 4) Подела Косова би свакако отворила питање судбине југа 
Србије где живе Албанци али и Санџака, насељеног муслиманском 
популацијом. Такође, идеја о подели Косова готово неминовно 
отвара и питање статуса РС у оквирима Босне и Херцеговине па 
је стога тешко очекивати да је међународна заједница спремна да 
подржи отварање свих ових питања. Уосталом и сам председник 
Тадић је касније, крајем 2011. више пута рекао да ова идеја није 
реална јер јој се супротстављају све велике силе. 

Као што се и очекивало, после почетне уздржаности у 
реаговању на полузваничне предлоге Београда у вези поделе 
Косова представници САД, Велике Британије и Немачке су одлучно 
одбацили идеју о било каквом мењању граница на Балкану па 
самим тим и предлоге у вези поделе Косова. Штавише, они су јасно 

3) Иван Вејвода, извршни директор Балканског фонда за демократију је рекао да: „подела 
Косова више није реална опција. Сада смо у ситуацији да је реална опција једна врста 
аутономије за Србе“. Блиц, 17. септембар 2011.

4) О овом предлогу види више у књизи Џејмс Кер Линдзи, Косово: пут ка оспореној 
државности на Балкану, Завод за уџбенике, 2011, стр. 144. и 166.
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ставили до знања да ЕУ нема интереса да у своје чланство прима 
нове чланице које имају било какве нерешене односе са својим 
суседима 5). Такав став су у разговорима са српским новинарима 
током септембра поновили и поједини представници немачког 
парламента из редова владајуће Меркелове ЦДУ. У Београду су од 
стране многих политичара и стручњака ови ставови схваћени као 
ново упозорење Србији да неће моћи да постане чланица ЕУ ако 
пре тога не призна независност Косова. Иако су званичници српске 
владе као и немачки амбасадор у Београду пожурили да ублаже 
ставове америчких и европских званичника, остаје утисак да је 
маневарски простор Београда све мањи када је Косово у питању и 
да ће у наредних неколико година Београд свакако морати да реши 
проблем севера Косова и односа са Приштином уколико жели да 
настави процес приближавања ЕУ. 

 И када се чинило да це све остати у сфери теоријских и 
политичких расправа у вези поделе Косова албанска страна је 
током јула покушала да насилно преузме административне прелазе 
на северу Косова. Напад албанске полиције на административне 
прелазе на северу Косова и преузимање једног од њих представљао 
је покушај албанске стране да пред наставак преговора у септембру 
промени статус qуо на северу Косова које је практично независно 
од остатка територије коју контролише Приштина. Овај напад 
албанска страна је извела уз знање и прећутну подршку САД.6) 
Акција албанске полиције је показала колико је ситуација на 
северу Косова нестабилна и како се практично преко ноћи може 
поново доћи на ивицу опасних сукоба. У овом конфликту српска 
страна је у знатно тежем положају јер не само да је принуђена 
да се брани него је принуђена да води дипломатско – политичку 
борбу на више фронтова против много јачих противника. Прво, 
српска страна је поново ушла у дипломатски конфликт са САД 

5) У заједничком саопштењу министара спољних послова Британије и Немачке Хејга и 
Вестервелеа које је објављено у немачким новинама Франкфуртер Алгемајне Цајтунг 
каже се: „да ће две земље угрозити своје шансе за приступање ЕУ и пропустити 
историјску прилику ако се не отклоне тензије дуж административне линије“. У 
саопштењу се каже да: „Србија и Косово морају да пронађу дипломатско решење којим 
би се уважиле границе Косова, побољшао живот свих и те две земље поставиле на пут 
ка чланству у ЕУ“, Б92, 7. август 2011.

6) На такав закључак наводе и речи председника Тадића који је оценио да: „највећи 
утицај на Приштину има америчка политика и америчка амбасада у Приштини.... Оно 
што би било благотворно је када амерички амбасадор у Приштини не би давао изјаве 
које подстичу на сукобе и које подстичу администрацију у Приштини на агресивне 
реакције.“ Председник Тадић је такође рекао да: “администрација у Приштини не 
доноси такву врсту одлука као што је слање специјалних јединица на административне 
прелазе на северу Косова самостално, нити ће их убудуће доносити самостално“, Блиц, 
29. јул 2011.
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које снажно подржавају албанску страну. Друго, сваки озбиљнији 
конфликт са албанском страном могао би да доведе у питање 
процес ЕУ интеграција Србије, што се и показало 9. децембра 
одлагањем одлуке о додели кандидатуре Србији. Таква порука 
Србији је упућена и у поменутом саопштењу министара спољних 
послова Велике Британије и Немачке који су јасно рекли да 
подржавају интегритет Косова и да ће односи између суседа имати 
велики утицај на ЕУ перспективе земаља Западног Балкана. Треће, 
конфликти на Косову свакако неће допринети побољшању имиџа 
Србије и привлачењу нових инвеститора, Четврто, конфликти на 
Косову одвлаче пажњу и енергију са кључних питања економске и 
социјалне кризе у Србији. У сваком случају, временска димензија 
конфликта је пажљиво одабрана од стране Приштине и њених 
моћних савезника тако да у потпуности одговара албанској страни 
и буде што неповољнија по интересе Србије. 

Посета немачке канцеларке Меркеле Србији 23 августа је на 
отворен начин суочила Србију са свим овим питањима. Немачка 
канцеларка Меркеле је председнику Тадићу рекла да тешко може 
да рачуна на добијање статуса кандидата а о датуму почетка 
преговора са ЕУ да се и не говори, без решавања три питања. 
Прво, морају се наставити започети преговори између Београда и 
Приштине и имплементирати постигнути договори, друго, мисија 
ЕУЛЕКС мора успоставити пуну контролу на читавој територији 
Косова укључујући и његов север, и треће, Меркелова је захтевала 
од Тадића да распусти “паралелне институције” на северу Косова 
под контролом грађана српске националисти који тамо живе. 
7) Одговарајући на ове захтеве Председник Тадић је рекао да је 
Србија заинтересована да настави дијалог са Приштином, да жели 
да уважи став Немачке али да не може да напусти свој народ на 
северу и укине његове институције. У изјави датој само дан након 
састанка са Меркеловом Тадић је поручио грађанима Србије да се 
може десити да Србија не добије, као сто је очекивала, кандидатуру 
за ЕУ до краја године али да се нада да ће се наставити преговори 
око севера Косова и прикључења Србије ЕУ. 8)

Овако крупно разилажење између Запада, јер је немачка 
канцеларка заправо само поновила оно што већ дуже говоре 
највиши представници САД, Велике Британије, Француске и 
Немачке и Србије, с друге стране, у вези питања Косова отворило 
је питање какве су перспективе приближавања Србије ЕУ? Од 
три постављена услова Београду прва два су прихватљива али 

7) Блиц, 24. август 2011.

8) Блиц, 26. август 2011.
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трећи, укидање институција или престанак њиховог финансирања, 
Београд не може да прихвати, бар не у овом тренутку. И сам Тадић 
је рекао да је претходне изборе добио на пароли и ЕУ и Косово и да 
он не може сада мењати ту политику, свега шест месеци пре нових 
избора. Отуда је и његов одговор био логичан и једини могућ у том 
тренутку: Србија ће наставити преговоре са Приштином држећи 
се резолуције 1244 и покушати да добије кандидатуру до краја 
године. 9. децембра се показало да то није било могуће. Остаје 
да се види да ли ће се током јануара и фебруара 2012. пронаћи 
неко компромисно решење које би Србији омогућило да држећи се 
резолуције 1244 ипак добије статус кандидата? 

 Средином септембра је дошло до новог заоштравања кризе 
на Косову. На административним прелазима Јариње и Брњак 
16. септембра ЕУЛЕКС мисија је успоставила контролу и путем 
хеликоптера на посао довезла и двојицу албанских цариника. Овим 
гестом ЕУЛЕКС мисија је потврдила став водећих сила Запада 
да је Косово независна држава у његовим административним 
границама и истовремено остварила жељу владе у Приштини 
да макар и симболично успостави свој суверенитет на читавој 
административној територији Косова и Метохије укључујући и 
север. Влада у Београду је оштро протествовала против овакве 
акције ЕУЛЕКСА тврдећи да она није у складу са договором који 
је влада раније направила са ЕУЛЕКСом и да је нелегитимна. Срби 
који живе на територији севера су оба административна и царинска 
прелаза засули тонама бетона и камења и тако заправо учинили 
потпуно бесмисленом читаву акцију косовске владе и ЕУЛЕКСА. 
Тиме је још једанпут криза на Косову опасно заоштрена јер је 
постојеће стање потпуно неодрживо. Не само да је на тај начин 
спречен проток робе и људи него је поново политичка ситуација 
заоштрена до тачке пуцања. Влада у Београду је упутила позив 
Бриселу да што пре реагује и примора Приштину да преговара 
око запаљивих питања административних и царинских прелаза. 
ЕУЛЕКС није прихватио позив владе у Београду да се стање на 
прелазима врати у пређашње стање заступајући тезу да је право 
Приштине да успостави суверенитет на читавој својој територији 
што је само још више закомпликовало ситуацију. Било је само 
питање дана када ће ситуација ескалирати. 

На жалост, управо се то и догодило 27. септембра када је 
дошло до нових сукоба на административном прелазу Јариње 
између Срба и војника КФОРа. Том приликом теже је повређено 
седам Срба и четворица војника КФОРа. За овај сукоб КФОР је 
оптужио српске екстремисте а влада у Београду КФОР. Тако 
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се догодило управо оно на шта су многи упозоравали а то је да 
је такво стање на административним прелазима неодрживо на 
дужи рок и да лако може доћи до инцидената. Влада у Београду 
је одлучила да прекине преговоре са албанском страном. ЕУ и 
водеће Западне земље су за кризу на прелазима оптужиле српску 
страну. Тиме су се у великој мери остварили циљеви албанске 
стране која је и изазвала целу кризу око прелаза. С једне стране, 
криза је угрозила процес ЕУ интеграција Србије а с друге стране 
омогућила САД, Велика Британији, Француској и Немачкој да 
започну процес заокруживања косовске независности на читавој 
територији која укључује и север Косова. Тако је само шест месеци 
пре избора влада у Београду доведена у готово безизлазан положај. 
С једне стране, озбиљно је угрожена њена ЕУ перспектива а с друге 
стране, најјаче Западне силе користе КФОР и ЕУЛЕКС да заокруже 
косовску независност испостављајући рачун за то садашњој влади. 
Тако се про европска влада Бориса Тадића нашла у ситуацији да 
плаћа косовски рачун иако је сама најмање крива за све оно сто се 
дешавало у протеклих двадесетак година. Реално гледано, влада 
Србије нема пуно инструмената којима би могла да значајније 
утиче на развој догађаја на терену. 

Сва ова дешавања на северу Косова имала су велики утицај 
на подршку грађана Србије прикључењу Србије ЕУ. Истраживања 
су показала је већ током јула подршка грађана Србије прикључењу 
ЕУ пала на најнижи ниво од 2000. Од некадашњих 70% подршка је 
пала на свега 52%.9) У септембру по први пут подршка ЕУ је пала 
и испод 50%.10) Овај резултат не представља изненађење ако се има 
у виду исцрпљујуће чекање грађана Србије од 2000. да виде неке 
брже помаке у правцу приближавања Србије ЕУ али и поруке које 
све чешће долазе са Запада да ће прихватање независности Косова 
бити услов за прикључење Србије ЕУ. С друге стране, треба рећи 
да је и раније подршка грађана ЕУ варирала од тога да ли су у 
медијима у центру пажње биле позитивне ствари попут стављања 
Србије на белу Шенген листу или негативне попут ове расправе о 
признању независности Косова као услову за прикључењу ЕУ. 

У складу са овим променама у расположењу бирачког тела и 
политичке партије у Србији су се и постављале према ЕУ. Тако је 
СНС је у складу са падом рејтинга ЕУ наговестила да би у случају да 

9) Политика, 9. јули 2011.

10) Вечерње новости, 1. октобар 2011.
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буде суочена са дилемом Косово или ЕУ свакако изабрала Косово.11) 
Још раније се за ову опцију определила и владајућа Демократска 
странка.12) Најрадикалније је овај став изразио председник СПСа 
Ивица Дачић који је чак наговестио да је „могућ растанак са 
Европом“13) у случају да ЕУ услови наше чланство признањем 
независности Косова. Ова изјава Ивице Дачића само је потврдила 
да су се од лета 2011 појачали притисци са Запада на Србију у вези 
Косова али и нашу претпоставку да ће однос политичких странка 
према ЕУ у великој мери зависити од добијање статуса кандидата 
и почетка преговора око прикључења ЕУ.14) Овако радикалан став 
Ивице Дачића показатељ је и тога да је готово девет месеци пре 
почетка избора кампања већ почела и жеље СПС а да обезбеди 
гласове „сигурних бирача“. Наиме, ова странка никако не успева 
да се поред лево орјентисане ДС профилише као партија модерне 
социјалдемократске орјентације и да привуче довољан број нових 
гласача који би јој осигурали улазак у парламент. Отуда се Дачић и 
одлучио да измени реторику и окрене се „провереним бирачима“.15) 
Тиме је он покушао да бар осигура своје „сигурне гласове“ који 
углавном долазе од пензионера и ранијих присталица Слободана 
Милошевића. 

Након посете немачке канцеларке Меркеле и тешких 
разговора око добијања статуса кандидата за ЕУ српска политичка 
сцена се додатно заталасала. Прво је Ивица Дачић оптужио СНС 
да својим претераним евроентузијазмом заварава народ. Дачић 
је такође рекао да је парола “никада нећемо признати Косово” 
празна формулација која никога не обавезује. Он је, такође, додао 
да је Европа неискрена када каже да неће терати Србију да призна 
независност Косова. Наравно да неће, каже Дачић и додаје: “али 
ће зато терати да укинемо наше институције на северу Косова, да 
признамо царинске прелазе као граничне.” 16) Дачићеве речи могле 
су се схватити и као критика онога што је била државна политика 
према Косову последње три године. Проблем је у томе што су 

11) „Раскидамо пут у ЕУ ако признање Косова и Метохије буде услов за чланство“, 
Томислав Николић, Новости, 7. јули 2011.

12) Председник Тадић је рекао да „ уколико се икада Косово постави као услов за улазак 
Србије у ЕУ одговор Србије ће бити не.“ Блиц, 29. јули. 2011.

13) Вечерње новости, 22. јули 2011.

14) Огњен Прибићевић, „Српска десница, Изазови и перспективе“, Српска политичка 
мисао, бр. 1/2011, стр. 159-160.

15) О овоме види више у Огњен Прибићевић, „Левица у Србији у потрази за новим 
идентитетом“, Политичка ревија, бр. 2/2011, стр 249-267.

16) Блиц, 2 септембар 2011.
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ДС и СПС Ивице Дачића били главни заговорници те политике 
протеклих година тако да је испало да Дачић сам критикује своју 
политику. СНС је оштро одговорила Ивици Дачићу потенцирајући 
управо то да су ДС и СПС били главни креатори те политике, а да 
се сада Дачић дистанцира од ње. Николић и Вучић су убрзо након 
посете Меркелове отпутовали у Брисел и тамо добили уверавања 
од комесара за проширење Филеа да ЕУ неће условљавати пријем 
Србије у ЕУ њеним признањем Косова. Такође, Николић је 
рекао, супротно Тадићу, да је врло извесно да ће Србија добити 
кандидатуру до краја године. 

Све ове изјаве страначких првака су јасно ставиле до 
знања да је изборна кампања почела још средином 2011. и да ће 
поново Косово имати значајно место у њој. Председник Тадић 
је на седници главног одбора ДС рекао да Србија нипошто неће 
одустати од процеса ЕУ али и да неће распустити институције 
Срба на северу Косова чак и по цену да процес ЕУ интеграција 
буде успорен. Тако је заправо ставио до знања да ће ДС наставити 
са политиком и Косово и ЕУ са којом је добио претходне изборе. 
За готово идентичну политику определила се СНС. Тако је заменик 
председника СНС Вучић изјавио да Србија, после последњих 
догађаја на Косову и улоге ЕУ у томе, ипак треба да настави свој 
пут ка ЕУ. 17) 

 С друге стране, суочена са све већом кризом на Косову 
као и све већим притисцима ЕУ на Србију СПС се определила 
за другачију политику и у значајној мери се дистанцирала од 
своје дотадашње про ЕУ политике због које се пре три године и 
одлучила да уђе у владу са ДС а не са ДСС и СРС. Тако је током 
јесени 2011. Ивица Дачић наставио па чак и радикализовао своју 
анти ЕУ реторику рекавши да: „Србија може да опстане и без ЕУ“ 
не образлажући како Србија, пре свега економски, може да опстане 
без ЕУ. Настављајући са својом новом реториком Дачић је рекао и 
то да Србија не би требало да искључи ни ратну опцију уколико 
албанска страна нападне на север Косова.18) О овим изјавама 
Дачића нашироко су известили и највећи и најутицајнији светски 
медији. Званичници ЕУ су осудили ове изјаве Дачића. 

17) Блиц, 18. септембар 2011.

18) „Црвена линија за Београд је оружани напад Хашима Тачија на Србе на Косову и 
Метохији. Тачи мора да зна да нападом на Србе на Косову напада и на Београд. Србија 
то не може и неће мирно да гледа.“ Дачић је такође рекао да би одбијање рата као 
могућности била погрешна порука Тачију зато што је потребна равнотежа страха због 
безбедности у региону. Рекао је и то да смо у историји неколико пута губили и враћали 
Косово. Press, 24 11. 2011 
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 Ови наступи лидера СПСа показују да ова партија покушава 
на све начине да привуче један део националистички орјентисаних 
бирача како би постигла што бољи резултат на предстојећим 
изборима. Будући да су то углавном бирачи СНС, ДСС и СРС 
Дачић је за ове своје потезе, сасвим сигурно, имао подршку Тадића 
и ДС али остаје питање штете које оваквим својим понашањем 
наноси ЕУ интеграцијама Србије и самој идеји европејства у 
Србији. Остаје да се види колико ће овакав заокрет бити могућ 
тим више што су сви политичари у Србији који су чинили овакве 
радикалне заокрете веома лоше прошли на изборима почев од 
краја деведесетих година прошлог века.19) 

Истине ради, треба рећи да ова кампања коју води Дачић 
много више говори о времену у коме живимо и у коме је све 
дозвољено у борби за бираче него о некаквом враћању Дачића 
у прошлост и заузимању ратног и националистичког курса како 
су то протумачили неки светски медији. Највећи проблем таквог 
понашања политичара, што се не дешава само у Србији, јесте то 
што такве изјаве обликују јавно мњење и само још више отежавају 
укупну политичку ситуацију у којој се Србија налази. 

Поред овог заокрета у реторици СПС најинтересантнији 
део започете кампање представља покрет „Преокрет“ који окупља 
ЛДП, СПО, СДУ и групу угледних интелектуалаца који сматрају 
да Србија нема више времена да чека и да се мора определити 
за брже приближавање ЕУ. Досадашњу владину политику према 
Косову овај покрет оцењује губитничком и неуспешном. Ово 
разилажење између коалиционих партнера ДС и СПО који и даље 
партиципирају у истој влади је довело до тога да влада одустане 
од доношења најављене Декларације о Косову јер СПО није био 
спреман да гласа за документ, који по Драшковићу, представља 
наставак губитничке политике према Косову. Без гласова СПО овај 
документ није имао већину у парламенту и влада је одустала од 
његовог усвајања. С друге стране, СПО је поновио да не намерава 
да обара владу посебно не пред 9 децембар и одлуку у вези 
кандидатуре за Србију.

Да је политика „Преокрета“ све више критична према 
политици владе Србије према Косову потврђује и оптужба 
Чедомира Јовановића, лидера ЛДП да се власти у Србији спремају 
да Србима на Косову ураде исто оно што им је Милошевић урадио 
у Хрватској и Босни и Херцеговини. Дакле, да их напусте у 

19) О овоме види више у Владимир Гоати, Партијске борбе у Србији у постоктобарском 
периоду, Фридрих Еберт Штифтунг, 2006. и Зоран Стојиљковић, Партијски систем 
Србије, Службени гласник, 2007.
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критичном тренутку и препусте на „милост и немилост“ већинском 
албанском становништву. Ово је свакако најоштрија оптужба која 
је на рачун владајуће ДС дошла из групације такозваних про 
европски орјентисаних партија и говори о све већем сукобу две 
странке али и борби ЛДП да привуче на своју страну све већи број 
разочараних гласача и симпатизера ДС. 

Једини од политичара владајуће коалиције који је “заиграо 
на другачију карту” је Млађен Динкић који је први рекао да 
кључно питање ових избора неће бити Косово него економија 
и децентрализација. Иако је Динкић потпуно у праву велико је 
питање да ли ће му оваква политика донети резултат и омогућити 
да прескочи ценсус од 5 %. Крајем 2011. и председник Тадић 
је више пута поновио да је за Србију и наредне изборе кључно 
питање економије. У сваком случају, бирачи ће садашњу владу 
Србије пре свега оцењивати према резултатима које је постигла на 
економском плану а они нису најповољнији ни за Динкића ни за 
остале чланице владајуће коалиције у Србији. 

Као што се очекивало, Србија је у октобру 2011. добила 
препоруку комисије ЕУ за кандидатуру за члана ЕУ. Европска 
комисија је изузетно позитивно оценила напредак Србије у 
погледу остварених реформи. Једини услов односио се на наставак 
прекинутих преговора са албанском страном и имплементацију 
постигнутих договора у вези са слободом кретања, царинским 
печатом, ратификацијом универзитетских диплома. Као што смо 
већ рекли, ови преговори су прекинути након сукоба током лета и 
насилног преузимања административних прелаза Јариње и Барњак 
од стране КФОРа и албанске стране. 

За добијање датума почетка преговора у вези чланства Србије 
у ЕУ, Европска комисија је Србији поставила неколико услова 
од којих је свакако најважнији онај који се тиче успостављања 
контроле од стране ЕУЛЕКС мисије над целом територијом 
Косова укључујући и његов север. Немачка канцеларка Меркел 
је још раније јасно ставила до знања да се као услов за добијање 
датума почетка преговора Србије и ЕУ подразумева и распуштања 
институција српског народа на северу Косова. 

Као што се и очекивало политичке партије у Србији су на вест 
о препоруци за добијање кандидатуре реаговале у складу са својим 
опредељењима. Иако млако, па и неубедљиво, ову препоруку су 
подржале све владајуће странке и Српска напредна странка. С 
друге стране, оштро су протествовале ДСС и СРС тврдећи да 
Европа Србију уцењује и тражи од ње да се одрекне Косова. 
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Истовремено са процесом условљавања ЕУ интеграција 
Србије наставила се политичка драма на северу Косова. Тако је 
КФОР неколико пута безуспешно покушао да уклони барикаде на 
северу Косова. С друге стране, Срби са севера Косова су истакли 
своје захтеве. Поред осталог они су се заложили да се стање врати 
на оно од пре 25. јула односно пре насилног преузимања прелаза 
од стране Албанаца; да се проблем Косова врати под окриље 
Савета безбедности УН ; да се опозове присуство ЕУЛЕКСА и да 
се на север Косова врати српска полиција и војска.20) Ови нереални 
захтеви су само додатно радикализовали ситуацију на северу 
Косова и само још једном потврдили да међународна заједница и 
влада у Београду морају брзо наћи неко компромисно и дуготрајно 
решење за проблем Косова. У супротном, екстремисти са обе 
стране би могли да искористе ову ситуацију и доведу до још тежих 
инцидената. Такође, ови захтеви Срба са севера Косова су показали 
да влада у Београду нема потпуну контролу над људима који тамо 
живе и да су политичке опције ДСС и СРС изузетно јаке на северу 
Косова. 

У међувремену председник Србије Борис Тадић је рекао 
да решење проблема Косова мора обухватити питање Срба на 
северу, оних који живе јужно од реке Ибра као и питање имовине 
и културног наслеђа Срба на Косову. 21) Ова изјава председника 
Србије изузетно је значајна јер по први пут Србија у центар пажње 
своје политике ставља питање Срба који живе на Косову а не 
територије над којом република Србија ионако нема контролу већ 
дуже од десет година. У сваком случају она би могла да буде добра 
основа за постизање компромиса између водећих Западних сила и 
владе у Београду. 

На захтев Срба са севера Косова крајем октобра одржан је 
састанак са председником Тадићем који није дао неке посебно 
значајне резултате. Барикаде су и даље остале средство борбе 
Срба са севера Косова и после овог састанка. Како су саопштили 
представници Срба председник је тражио да се омогући слобода 
кретања за КФОР и ЕУЛЕКС са чим се они нису сложили. Срби са 
Косова су били против тога да се омогући слобода кретања за стране 
мисије сматрајући да ће оне покушати да довозе и одвозе царинике 
на административне прелазе, да демонтирају њихове институције 
на северу и да спроведу Ахтисаријев план. Њихова жеља је да, како 
су рекли, живе у Србији. У суштини, иако разумљива, таква жеља 

20) Блиц, 20. октобар 2011

21) Блиц, 18. октобар 2011.
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није реална с обзиром да од 1999. Косово није више део Србије већ 
међународни протекторат. Крајем октобра Срби са севера су ипак 
прихватили да уклоне неке барикаде и омогуће пролаз КФОРу на 
једном делу територије под њиховом контролом што је био свакако 
охрабрујући сигнал. 

На жалост, као и у јулу и у септембру пред неке важне 
догађаје, тако је и 28 новембра пред изјашњавање о кандидатури 
Србије, поново дошло до оружаних сукоба на северу Косова 
између војника КФОРа и Срба у селу Јагњеница. Том приликом 
повређено је више десетина Срба и већи број војника КФОРа 
углавном немачких и аустријских. Овај догађај не само да је поново 
подигао тензије на северу Косова него и озбиљно довео у питање 
добијање кандидатуре 9. децембра. Слике оружаних сукоба са 
барикада које су путем медија отишле у свет додатно су ојачале 
позиције и пружиле нове аргументе оним земљама попут Немачке 
које су се противиле добијању кандидатуре за Србију. После ових 
догађаја немачка канцеларка је рекла да „у овом тренутку Србија 
не испуњава услове за приступање ЕУ“.22) Све чешће се почело 
говорити и о могућности да се одлука о кандидатури пролонгира за 
неколико месеци, што се и догодило на седници Европског савета 
9 децембра. 

Након ових најновијих сукоба од 28. новембра огласио се и 
председник Тадић који је позвао, по први пут, Србе да се склоне 
са барикада и тако избегну даља сукобљавања са КФОРОм. Ова 
изјава председника је изазвала велику пажњу и у Србији и у свету. 
На Западу и у Немачкој изјава је поздрављена као важан корак у 
правцу смиривања ситуације и испуњавања услова ЕУ за добијање 
кандидатуре. С друге стране, Срби са севера су се поново оглушили 
на позив председника. У сваком случају то је била рационална 
и једино логична порука председника Тадића после најновијих 
конфронтација на барикадама 28 новембра. Постало је јасно да ће 
у наредним покушајима да склоне барикаде припадници КФОРа 
користити све агресивније методе и тиме довести до нових опасних 
ситуација са несагледивим последицама. Будући да нема ни један 
инструмент да то спречи Србија није имала други начин него да 
позове Србе са Косова да се повуку са барикада. 

У међувремену влада у Београду је наставила прекинуте 
преговоре са албанском страном током новембра и почетком 
децембра 2011. постигла договор са Приштином у вези 
административних прелаза тако што је формулисан предлог тзв. 

22) Политика, 2. децембар 2011.
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интегрисаног управљања прелазима које албанска страна назива 
граничним прелазима а српска административним прелазима23) 
што је био један од два кључна предуслова за добијање кандидатуре 
за ЕУ. Упркос томе, Европски савет је на седници 9 децембра 
донео одлуку да одложи додељивање статуса кандидата Србији до 
фебруара 2012. С обзиром да савет одлучује консензусом одлучило 
је мишљење немачке канцеларке да „Србија у овом тренутку није 
испунила постављене услове“.24) Наиме, Немачка је сматрала 
да Србија за добијање кандидатуре мора да реши и проблем 
представљања Косова на регионалним скуповима иако то у 
октобру није било помињано у закључцима ЕУ комисије као услов 
за добијање кандидатуре за Србију. Током преговора у новембру 
и децембру Београд је предлагао да се питање регионалног 
представљања реши тако што би на регионалним скуповима на 
табли испод имена Косово писало УН резолуција 1244 али је за 
Приштину то било неприхватљиво. У свом обраћању јавности 
након не додељивања статуса кандидата Србији председник Тадић 
је рекао да није могао да прихвати друго решење у вези регионалног 
представљања Косова осим да поред Косова пише и УН резолуција 
1244 јер би оно директно прејудицирало будући статус Косова као 
независне државе. 

Тако је упркос подршке коју је Србија уживала код великог 
броја чланица и администрације ЕУ за добијање статуса кандидата 
на крају она остала без очекиваног статуса. У објашњењу тврдог 
става Немачке треба рећи да Берлин нема неке посебно значајне 
интересе који би се тицали заокруживања независности Косова већ 
да је такав став Немачке последица пре свега блиског усклађивања 
њене спољне политике са Вашингтоном. Наиме, за разлику од 
Немачке, САД имају важан интерес да заокруже независност 
Косова које се базира на неколико разлога. 25) Први разлог се односи 
на процену САД да је албански народ у великом демографском 
успону и као такав веома добар савезник у будућности, други и 
можда најважнији разлог, тиче се процене САД да је албански 
народ после свега што се дешавало током деведесетих година и 
одлучујуће помоћи коју су САД дале формирању косовске државе, 
њихов најоданији савезник у овом делу Европе у догледној 
будућности. Трећи разлог се тиче жеље САД да на примеру 

23) Блиц, 4. децембар. 2011.

24) Политика, 2. децембар. 2011.

25) Потврђујући блиске односе Вашингтона и Приштине током посете Хашима Тачија 
Вашингтону државни секретар Хилари Клинтон је поновила да “САД непоколебљиво 
подржавају Косово”, Политика, 8. децембар. 2011.
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Косова покажу муслиманским земљама широм света како оне воде 
принципијелну политику подршке угњетеним народима независно 
од њихове верске или расне припадности. С друге стране, на 
Србију се гледа као на подељено друштво између Истока и Запада, 
које нема јасну визију у ком правцу жели да иде. 

Поред ових разлога који се тичу интереса Вашингтона треба 
рећи и то да је, израстајући у далеко најјачу економску и политичку 
силу унутар ЕУ коју потреса тешка економска, финансијска и 
институционална криза, Немачка преузела водећу улогу у решењу 
ових проблема али и проблема на Западном Балкану имајући за 
то пуну сагласност и подршку Вашингтона. Наиме, Немачка као и 
већина других чланица ЕУ жели да што пре, коначно, реши проблем 
Косова како не би поред Кипра ЕУ добила још један замрзнути 
конфликт који би у будућности оптерећивао не само односе на 
Западном Балкану већ и у читавој ЕУ. Такође, тврд став САД према 
Србији готово у потпуности се поклопио са жељом владе Немачке 
да за извесно време одложи питање даљег проширења ЕУ и то не 
само због других проблема у ЕУ него и због чињенице да уочи 
парламентарних избора који би требало да се одрже 2013 бирачи 
у Немачкој не гледају са одушевљењем на нове потенцијалне 
чланице, па тако ни на Србију. 

Имајући све ово у виду за очекивати је да ће у наредном 
периоду САД и Немачка наставити са политиком притисака на 
Србију са циљем заокруживања независности Косова у његовим 
административним границама. И Берлин и Вашингтон су проценили 
да је управо у овом периоду борбе за стицање кандидатуре 
Србија највише подложна притисцима и условљавањима. Тако 
ће Србија, да би добила статус кандидата, морати прво да реши 
питање регионалног представљања Косова а у случају да и реши 
то питање чека је захтев да укине институције на северу Косова 
(то се пре свега односи на суд у Косовској Митровици ) и прихвати 
ауторитет Приштине на целој територији Косова. Или ће се можда 
од Србије тражити да реши и једно и друго питање у пакету за 
добијање кандидатуре како су многи протумачили изјаву немачке 
канцеларке Меркеле током њене посете немачким војницима на 
Косову 19. децембра 2011?26) У суштини, од Србије се не тражи 
признање независности Косова већ оно што је најпрецизније 

26) Током посете немачким војницима на Косову немачка канцеларка Меркел је рекла да 
је: „Немачка у директном контакту са Београдом и Србији смо јасно рекли да треба 
да успостави разумну робну размену са Косовом, што тренутно није случај, да се 
успостави контрола прелаза и укину паралелне структуре“, Политика, 20. децембар 
2011. 
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назвао немачки министар спољних послова Вестервеле обавезом 
Србије да прихвати „територијални интегритет Косова“. 27)

Овакав захтев САД и Немачке Србију је суочио са дилемом 
или ЕУ или Косово. Наиме, владајућа коалиција али и највећа 
опозициона странка СНС ће тешко моћи да наставе са досадашњом 
политиком и Косово и ЕУ а да то буде у складу са новонасталом 
политичком ситуацијом. Могуће постепено заустављање процеса 
ЕУ интеграција захтеваће од свих политичких странака, пре или 
касније, да дају приоритет једном или другом питању. Највећи 
проблем за српско друштво лежи у томе што је за разрешење ове 
тешке дилеме неопходан широк друштвени консензус а он је после 
дуго година успостављен управо на политици и ЕУ и Косово коју 
је прихватало преко 80% бирача и политичких странака. Сада када 
је тај консензус најпотребнији он је озбиљно доведен у питање 
управо захтевом САД и Немачке да Србија зарад чланства у ЕУ 
прихвати територијални интегритет Косова. Остаје велико питање 
како ће се српске политичке странке определити суочене са овом 
дилемом? Да ли ће наставити да понављају ранију паролу и ЕУ и 
Косово до наредних избора или ће већ сада покушати да пронађу 
неку нову политику која би била више у складу са реалношћу, 
остаје да се види? На дужи рок, политичке странке у Србији неће 
моћи да избегну изјашњавање око овог питања. Наиме, уколико 
остану при својим црвеним линијама а то су резолуција 1244 и 
посебно одбрана институција српског народа на северу Косова и 
ДС и СНС ће фактички тиме изабрати опцију Косова јер ће у том 
случају процес ЕУ интеграција Србије почети да се успорава. Бар 
за сада, чини се да су се и ДС и СНС одлучиле да уочи предстојећих 
парламентарних избора предвиђених за пролеће 2012 остану у 
мирнијим водама и наставе да истичу своје залагање за политику 
и ЕУ и Косово. 

С друге стране, политика и ЕУ и Косово за коју се залажу и 
ДС и СНС је доживела оштре критике и од заговорника јачег про 
европског курса оличеног у ЛДП и еуро скептика оличених у ДСС. 
Тако је Чедомир Јовановић оптужио ДС и Бориса Тадића да су 
одустали од про европске политике. За недобијање кандидатуре : 
„одговорна је политика калкулисања и злоупотребе заблуда о Косову, 
амбиција власти да се коцка са стрпљењем Европе, тврдоглаво 
игнорисање врло јасног става који је у августу саопштила немачка 
канцеларка“ рекао је Чедомир Јовановић. 28) Потпуно супротно, 

27) Политика, 1. децембар, 2011.

28) Данас, 12. децембар 2011.
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Војислав Коштуница је рекао да стратешки циљ Србије треба 
да буде развој земље а не више улазак у ЕУ. „Од чланства у ЕУ 
могли бисмо имати више економске штете него користи а улазницу 
бисмо морали да платимо одрицањем од Косова и Метохије“, каже 
председник ДСС Коштуница.29) 

Ипак, не треба ни искључити могућност да се до средине 
фебруара пронађе решење за регионално представљање Косова, 
тим више што је и председник владе Косова Хашим Тачи, свега 
неколико дана након пролонгирања одлуке Европског савета у 
вези кандидатуре Србије, рекао да је за њега сасвим прихватљива 
резолуција 1244 јер она обезбеђује независност Косова и тиме 
практично отворио пут доласка до решења овог проблема. Ипак, 
ни у том случају Србија не може са сигурношћу да рачуна да ће 
добити кандидатуру јер остаје питање укидања неких институција 
на северу Косова које се вољом Немачке може пребацити из пакета 
за добијање датума почетка преговора Србије са ЕУ у пакет који се 
тиче кандидатуре. 

Све ово може определити и ДС и СНС да бар до наредних 
избора остану на пароли и ЕУ и Косово. Онда остаје да нова влада, 
што је и природно, са новим мандатом грађана, покуша да реши 
проблем институција на северу Косова што је свакако најтежи 
задатак који предстоји Србији у наредном периоду. У случају да 
постане извесно да Србија неће добити кандидатуру у фебруару 
опет је за очекивати да и ДС и СНС наставе са политиком и ЕУ 
и Косово. Тек онда ове партије и немају другог избора него да 
покушају да створе утисак код бирача како се ништа битно и није 
променило у односу на ранији период. Наравно, таква политика 
и у првом и у другом случају није одржива на дужи рок јер не 
кореспондира са стварношћу. 

Поред тога што је довела до одлагања одлуке о кандидатури 
Србије за ЕУ и наметнула се као кључно питање на српској 
политичкој сцени актуелна криза на северу Косова је показала 
све слабости међународног положаја Србије. Прво и најважније, 
показала је да Србија нема значајнијег савезника на Западу што је 
вишеструко штетно по њен данашњи статус и политику. Наиме, не 
само да су водеће западне силе прешле преко отворене употребе 
силе од стране косовских албанаца у решавању проблема на северу 
Косова него је и отворено питање подршке Србији за њене даље 
евроинтеграције. Тако се и на овом случају отворило питање 
рационалности њене спољне политике која поред усмерености 
на ЕУ троши значајне капацитете и ресурсе и на сарадњу и са 

29)  Новости, 23. децембар. 2011.
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несврстаним земљама, Русијом и Кином које или немају интереса 
да се озбиљније баве овим подручјем или немају инструменте да 
значајније утичу на питања која су битна за Србију. Такође, оваква 
политика Србије изазива подозрење на Западу у смислу њеног 
стварног опредељења за ЕУ. 30) Истовремено, последњи догађаји 
на Косову су потврдили да на подручју Западног Балкана одлучују 
оне силе које ту имају војску и значајније инвестиције а то су пре 
свега САД, Велика Британије, Немачка и Француска.31) Немачки 
министар Вестервеле као и његов британски колега Хејг су у више 
наврата јасно ставили до знања да су границе на овом делу Балкана 
исцртане и да подржавају суверенитет Косова на целој његовој 
територији што, наравно, подразумева и подршку албанским 
властима у Приштини да покушају да поврате своју власт на 
северу Косова. Србија је притерана у ћошак и практично немоћна 
да било шта значајније уради по том питању. Уколико би покушала 
да силом брани своје становништво на северу Косова била би 
оптужена за агресију према суседној држави. Стога је председник 
Тадић више пута поновио да Србија неће користити силу у овом 
спору. Наравно да је да таква изјава Тадића била једино могућа 
и рационална у готово безизлазној ситуацији у којој се Србија 
налази последњих година. Без озбиљнијих савезника међу водећим 
силама Запада, стално условљавана Косовом око уласка у ЕУ и 
изнад свега неспособна да се суочи и са својом реалношћу и још 
више прошлошћу Србија никако да направи радикалан искорак из 
своје мрачне прошлости из деведесетих година.32) 

Друго, криза на Косову је отворила питање будућег развоја 
Србије независно чак и од питања ЕУ. Наиме, показало се да је 
српска политика дошла у сукоб са интересима САД у овом делу 
Европе који се у великој мери везују за Косово и албански народ 
који је постао значајан савезник Вашингтона. У том погледу могло 
би се рећи да је и нова оштра политика Немачке према Србији 
од августа месеца само израз новог партнерства Вашингтона и 
Берлина где Немачка као кључна политичка и економска сила ЕУ 
спроводи договорену политику у оквиру НАТОа у коме, наравно, 

30) Тако на пример, координатор Источно европске иницијативе за сарадњу са Југоисточном 
Европом и бивши председник владе Аустрије Е. Бусек каже да српски политичари једно 
говоре у иностранству а друго код куће. „Дачић једно прича данас а већ сутрадан друго. 
Што се тиче Тадића, ту такође постоји проблем. Гледа на ЕУ као правац веома уско. 
А онда, прича и како има разне опције са Кином и Русијом. Не може се седети на две 
опције“, Блиц, 19. децембар. 2011.

31) О овоме види више у Џејмс Кер Линдзи, Косово: пут ка оспореној државности на 
Балкану, Завод за уџбенике, 2011, стр. 161-193.

32) О овоме види више у Огњен Прибићевић „Изазови политичког помирења у Србији“ 
у Зборнику Међуетнички односи у функцији помирења, Конрад Аденауер Штифтунг, 
2010, стр 75-91.
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доминантну улогу имају САД. Никако другачије се не би могло 
објаснити овако упорно и оштро истрајавање Немачке на политици 
условљавања Србије. Оно ће се наставити све док Србија коначно 
не прихвати “територијални интегритет Косова” као што је то 
рекао немачки министар Вестервеле. То би се могло схватити и као 
жеља да се Србија принуди да де фацто иако не и де јуре прихвати 
независност Косова. У том погледу Србија мора јасно сагледати 
своје реалне могућности и приоритете и донети одлуке везане 
за своју будућност. С обзиром да Србија нема жељу а није ни у 
могућности да ратује за овај део своје територије над којим и нема 
контролу од 1999. остају само две могућности. 

Једна је да одлучи да остане изван европских интеграција, да 
прекине преговоре са Приштином и чека неко друго, повољније, 
време за преговоре у вези са Косовом. Наравно, потпуно независно 
од тога шта ће Србија урадити велике Западне силе ће наставити 
са политиком заокруживања независности Косова. Ипак, треба 
рећи да би евентуална некооперативност Србије, без обзира што 
не би битније утицала на фактичко стање на терену, свакако 
представљала не мали проблем Западним силама у остваривању 
њихових интереса у региону. Такав став Србије би свакако довео 
до нестабилности у региону и захтевао додатни политички и 
финансијски ангажман великих Западних сила на Западном 
Балкану. С друге стране, оваква политика би имала своју економску 
цену и Србија би се врло брзо нашла потпуно изолована од свих 
важнијих економских и финансијских токова са Запада без обзира 
на то што јој, највероватније, не би биле наметнуте било какве 
економске и политичке санкције. Такав след догађаја би у Србији 
ослабио оне политичке снаге које се залажу за прикључење ЕУ а 
ојачао оне које се залажу за ближе повезивање са Русијом, Кином, 
несврстанима. То би свакако довело до великих превирања на 
политичкој сцени Србије али и унутар саме Демократске странке. 
Ипак, оно што је најважније, губитак, па макар и привремени, ЕУ 
перспективе, још више би продубио и онако тешку економску и 
социјалну кризу и умањио и иначе, јако мале стране инвестиције 
у Србији. Имајући у виду да је Србија земља која практично 
нема никакву индустрију и да у великој мери зависи од страних 
инвестиција и дознака гастарбајтера из Немачке и других ЕУ 
земаља није тешко замислити како би удаљавање ЕУ перспектива 
утицало на политичко и економско стање у земљи као и на њен 
имиџ у иностранству. 

Друга могућност је да Србија покуша да дипломатским 
путем реши питање регионалног представљања Косова и касније, 
оно најтеже, у вези захтева за “укидањем паралелних институција”. 
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То свакако неће бити лако али сам мишљења да још увек постоји 
простор да се кроз преговоре са Приштином то питање реши. 
Проблем регионалног представљања Косова могао би се решити 
по сличном принципу како је решен проблем административних 
прелаза односно треба омогућити обема странама да на 
регионалним скуповима таблу са именом Косова где би у фус 
ноти била укључена и резолуција 1244 тумаче онако како њима 
одговара. Наиме, према речима самог Тачија резолуција 1244 
је потврдила независност Косова а за српску страну резолуција 
1244 представља последњу одбрану њеног суверенитета над 
Косовом. И када су у питању институције на северу Косова постоји 
могућност да се проблем реши кроз такозвани двојни суверенитет. 
Постоји низ примера у Европи где су оваква питања решавана, од 
Оландских острва, преко јужног Тирола па до случаја две немачке 
државе па стога не видим зашто и Косовско питање не би могло 
да буде решено на начин који би бар донекле могао да задовољи 
интересе обе стране. 

У сваком случају Србија се све више приближава времену 
када ће морати да реши Косовско питање које су нове власти 
после 2000. на све начине покушавале да избегну. Наиме, иако 
је практично сваком грађанину Србије јасно да од 1999. држава 
Србије нема никакву власт над својом јужном покрајином, пре 
свега захваљујући погрешној Милошевићевој политици током 90. 
их, већина Срба није спремна да прихвати чињеницу да Косово 
није део Србије. „Становништво Србије неће прихватити да 
Косово није део Србије. Обичне људе не можете убедити у то 
и то је политичка реалност“33) рекао је Председник Тадић. Без 
обзира на све притиске са Запада а имајући ово у виду тешко је 
очекивати да ће се наћи неки политичар који би био спреман да 
то отворено каже народу у догледној будућности а још мање да 
призна ту реалност у облику некаквог посредног или непосредног 
признања те реалности. С друге стране, без обзира на жељу да што 
пре заокружи независност Косова ни Западу није у интересу да 
искључи Србију из процеса европских интеграција и тако угрози 
безбедност и стабилност у региону. Отуда је и за очекивати да се 
решење садашње косовске кризе тражи пре свега кроз већ поменуте 
облике различитог тумачења појмова и двојног суверенитета који 
би омогућили и Београду и Приштини да у унутрашњој политичкој 
комуникацији ствари тумаче на начине који њима одговарају. 

33) Б. Тадић, Политика, 16. новембар, 2011.
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Ognjen Pribicevic

SERBIA BETWEN EU, KOSOVO AND METOHIJA AND 
THE UPCOMING PARLIAMENTARY ELECTIONS

Summary
In this article Dr Pribicevic analyses the impact of Kosovo crises 

on Serbian EU integrations and shaping of political scene of Serbia. Dr 
Pribicevic pointed out how crises started in spring 2011 when idea of 
split of Kosovo appeared again in Serbia and then continued with the 
clashes between KFOR and Serbs from north of Kosovo in order to 
get the control of administrative crossing Jarinje and Brnjak. During 
the summer 2011 German chancellor Merkel visited Serbia and asked 
government in Belgrade to normalize its relations with Kosovo and dis-
solve “parallel institutions” of Serbs in the north of Kosovo. Following 
this visit Serbian government continue its negotiations with Pristina and 
find out solutions for administrative crossings. On the other side, Bel-
grade and Pristina didn’t find solution for the problem of presentation of 
Kosovo on the regional gatherings after what European council, under 
the German influence, decided to postpone the decision to give Serbia 
the status of candidate for the EU. Therefore, Serbia remains without 
EU candidaturein December 2011 in spite of the fact that government 
in Belgrade handedover general Ratko Mladic and Radovan Karadzic 
to Hague Tribunal as well as conducted a number of successful reforms 
which got very high marks from EU commission.

 In this article Dr Pribicevic is trying to answer several ques-
tions. Why Washington and Berlin imposed such a strong pressure on 
Serbia in this moment? Is split of Kosovo possible solution? Could Ser-
bian government continue with current politics of EU and Kosovo or 
it should take one of these politics as a priority? How Kosovo crises 
influenced Serbian political scene? At the end, Kosovo crises opened 
the crucial question: could Serbia enter EU without “recognition of ter-
ritorial integrity of Kosovo”as described by German foreign minister 
Westervele. 

Having in mind forthcoming elections in spring time 2012 author 
thinks that ruling Democratic Party as well as leading opposition party 
Sebian Progresive Party will continue with current politics “both EU 
and Kosovo”. Such politics will be in accordance with the public mood 
in Serbia which shows that support for EU integrations is declining 
with the growing pressure of US and Germany on Serbian Kosovo’s 
politics. On the other side, Serbian politics “both EU and Kosovo” is 
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not sustainable on the long run and Serbia has to face difficult decisions 
in future. 

Also, according to the author opinion Kosovo crises showed 
weakness of Serbian international position. It is without important al-
lies among key Western powers which has dominant influence in this 
part of Europe. Serbia has support of Russia but key influence on Koso-
vo has US, GB, France and Germany. These powers connected Ser-
bia’s further progress towards EU with normalization its relations with 
Kosovo, knowing in advance that the time when Serbia is seeking for 
the EU candidature is the best time to ask Belgrade to make conces-
sions in its Kosovo’s politics. Western powers do not expect Serbia to 
recognize Kosovo but they expect Serbia to accept “ territorial integrity 
of Kosovo”, including its north part. 

 Why Kosovo become so important for leading Western powers? 
Author thinks that several reasons influenced such tough behavior of 
Western power towards Serbia. First, after helping them to create an in-
dependent state, US perceived Albanians as the most reliable ally in this 
part of Europe. Second, Germany and other big powers in Europe wants 
to prevent creation of new frozen conflict in Europe similar to Cyprus 
one, Third, all big Western powers has reserves towards Serbian foreign 
policy and its orientation on EU but as well as on Russia, nonalignment 
world, China which quite often is described in the West as sitting on 
the two chairs, Last but not the least, Germany as well as France is not 
very eager of politics of enlargement of EU in the eve of forthcoming 
elections in these countries scheduled for 2012 and 2013. Therefore 
its hesitation in this moment towards further enlargement with US pro 
Albanian politics creates tough dillemas for Serbian politics in foresee-
able future. 
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ИДРУШТВЕНОБЕЗНАЂЕ*

Сажетак
Си стем Ср би је уру ша ва сам се бе. Уко ли ко јед ни те исти еко-

ном ски екс пер ти бу ду во ди ли др жа ву, про ме не се не мо гу оче ки ва-
ти. Зе мља са мо мо же да иде у ве ћи су но врат. За стра шу ју ће је што 
се да нас по ли ти ка схва та као шан са за на пре дак по је ди на ца. Же-
ље за про ме ном це ло куп ног дру штва не ма. За то је не за по сле ност 
до сег ну ла до ре корд них раз ме ра, си ро ма штво ра сте, а је дан број 
моћ ни ка се бо га ти. Мо рал већ одав но не по сто ји у др жа ви Ср би ји.

То ме још ви ше до при но се срп ски екс пер ти ко ји за ду жу ју зе-
мљу и ње но ста нов ни штво пре ко сва ке ме ре, и исто вре ме но про-
кла му ју ре фор ме, ко је су са да са мо ко зме тич ке. По треб но је хит но 
истин ски кре ну ти у ре фор ме и пре ста ти са за ду жи ва њем. У про-
тив ном, но ва на до ла зе ћа кри за јав ног ду га и не ли квид но сти гур-
ну ће зе мљу још ду бље у еко ном ско и дру штве но без на ђе. Та ква 
ре ал ност ће рас пр ши ти илу зи је о европ ском сну.

* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеусвет
скетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни број 
179038, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључ не ре чи: Ср би ја, еко но ми ја, дру штво, без на ђе, уда ља ва ње од 
Европ ске уни је.

ЕКОНОМСКИУЧИНАКСРБИЈЕ

На пр ви по глед из гле да да су на ла зи Европ ске ко ми си је не-
што леп ше на шмин ка ни, не го што је ствар ност у Ср би ји. При вре да 
зе мље је ушла у за ча ра ни круг. Пад ин ду стриј ске про из вод ње се 
на ста вља. Оправ да на је бо ја зан при вред ни ка да ће тра жња за њи-
хо вом ро бом још опа да ти, и да ће тро шко ви и це не ра сти. Ра сту ду-
го ви др жа ве и ста нов ни штва, не за по сле ност до се же огром не раз-
ме ре, си ро ма штво је озбиљ на прет ња дру штву. При вре да Ср би је 
већ одав но по су ста је. Еко ном ске де тер ми нан те су за бри ња ва ју ће, 
упр кос на ла зи ма Европ ске ко ми си је. 

У Из ве шта ју Европ ске ко ми си је1) (ЕК) о еко ном ском учин ку 
Ср би је у 2011. го ди ни, на во ди се да је Ср би ја у по след њем квар та-
лу ус пе ла да одр жи бр зи ну еко ном ских ак тив но сти па је оства рен 
при вред ни раст од 1,9 од сто, али ка ко је ин ду стриј ска про из вод ња 
од по ло ви не го ди не по че ла да сла би, еко ном ски раст одр жао се за-
хва љу ју ћи опо рав ку гра ђе вин ске ак тив но сти.

Осим то га, ЕК на во ди да је раст Ср би је био за сно ван на из-
во зу док је им пулс до ма ће тра жње био огра ни чен због ма њих ин-
ве сти ци ја и сла бе при вред не  по тро шње. Про мет у ма ло про да ји је 
за кључ но са но вем бром био ско ро 17 од сто ни жи у од но су на исто 
раз до бље 2010.

Европ ска ко ми си ја оче ку је да ће на ста вак ли бе ра ли за ци је тр-
жи шта и це на по мо ћи спу та ва њу ин фла тор них оче ки ва ња. Ак тив-
ност ба на ка оце њу је се као ре ла тив но скром на. Ни во ло ших кре ди-
та пре ма шио је 19 од сто укуп них по зај ми ца. Та ко је Ср би ја за у зе ла 
тре ће ме сто иза Ислан да и Цр не Го ре. Спољ ни дуг је 24 ми ли јар де 
еура, и ЕК га је оце ни ла као ре ла тив но ста би лан иако из но си 75 
од сто бру то до ма ћег про из во да (БДП). Та ко ђе,  Европ ска ко ми си-
ја кон ста ту је да је ни во јав ног ду га ве ро ват но пре ма шио 45 од сто 
БДП, а Вла да Ср би је и да ље еми ту је об ве зни це.

НЕМОГУЋНОСТСЕРВИСИРАЊАКРЕДИТА

Ср би ја се пре ко мот но за ду жу је, а це на за ду жи ва ња ће би ти 
пре ви со ка, јер је но вац све ску пљи. Ефе кат та квог за ду жи ва ња ће 
се ви де ти тек ка да поч ну да се вра ћа ју ду го ви. По зајм ље ни но вац 

1) Из вор: EC, Из ве штај Европ ске ко ми си је о еко ном ском учин ку Ср би је у 2011, до ступ но 
15.01.2012. го ди не.
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је оти шао у пре ве ли ку по тро шњу. Нов ча на сред ства су углав ном 
утро ше на на те ку ћу бу џет ску по тро шњу, од но сно на за ра де и пен-
зи је и ку по ви ну ро бе и услу га.

На ци о нал на при вре да је већ са да у за бри ња ва ју ће те шкој си-
ту а ци ји због кре ди та ко је до ма ће фир ме ду гу ју бан ка ма у зе мљи и 
ино стран ству. Дуг до ма ћих фир ми на ци о нал ним бан ка ма од но сно 
кре ди ти узе ти у Ср би ји из но се 12,0 ми ли јар ди еура, и на ни воу су 
од чак 15,2 од сто, док је дуг до ма ћих пред у зе ћа ино бан ка ма око 
9,0 ми ли јар ди еура2). Оно што по себ но за бри ња ва је сте ка шње ње 
от пла те ду га. На и ме, за тре ћи квар тал 2011. го ди не, до ма ће фир ме 
ка сне са от пла том ино кре ди та ско ро 1,4 ми ли јар де еура3), и то са мо 
по осно ву глав ни це ду га. А не из ми ре на ка ма та је још 256,3 ми ли-
о на еура.

Оба ве зе пред у зе ћа и про блем сер ви си ра ња кре ди та ће ве о ма 
бр зо еска ли ра ти, бу ду ћи да је из воз под при ти ском скром не тра-
жње из еуро зо не, а не ли квид ност ра сте.

Из по да та ка цен трал не бан ке ви ди се да су нај ва жни ји кре ди-
то ри до ма ћој при вре ди Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD) 
- пред у зе ћа ду гу ју тој фи нан сиј ској ин сти ту ци ји 251,4 ми ли о на 
еура, и Европ ска ин ве сти ци о на бан ка (EIB) - ко јој се ду гу је 145,0 
ми ли о на еура. Али, за са да пре ма EBRDи EIBне ма ка шње ња у 
из ми ри ва њу оба ве за. Ка шње ње у от пла ти кре ди та од но си се на 
оста ле кре ди то ре, и њи ма се ду гу је чак 8,5 ми ли јар ди еура4). Раз-
вој ним бан ка ма стра них вла да пред у зе ћа ду гу ју 47,4 ми ли о на еура 
за ду го роч не кре ди те и 8,0 ми ли јар ди еура за крат ко роч не. Та ко ђе, 
Ру си ји за увоз га са тре ба пла ти ти 9,7 ми ли о на еура5).

Др жа ва је узи ма ла кре ди те6) и за ин фра струк ту ру од Европ-
ске ин ве сти ци о не бан ке и Европ ска бан ка за об но ву и раз вој.

У дру гој по ло ви ни 2011. го ди не Вла да Ср би је је усво ји ла за-
кон ко јим се про пи су је да др жа ва вра ћа дуг7) ви ше јав них пред у-

2) Уз овај на ве де ни сред њо роч ни и ду го роч ни спољ ни дуг до ма ћих фир ми, крат ко роч ни 
дуг из но си 72,1 ми ли он еура, од че га се чак 31,5 ми ли о на не вра ћа у ро ку. (Из вор: На-
род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не).

3) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.

4) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.

5) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.

6) За из град њу ко ри до ра 10 Ср би ја је узе ла кре дит од око 500 ми ли о на еура. За ре кон-
струк ци ју Га зе ле од Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (EIB) до би је но је 33 ми ли о на еура. 
Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD) фи нан си ра мост пре ко Аде и он ће ко шта ти 
(бар за са да) око 120 ми ли о на еура. 

7) Др жа ва га ран ту је за зај мо ве ком па ни ја: Ср би ја гас,  Јат тех ни ка, Јат ер вејз, Га ле ни ка, 
за тим Гра ђе вин ске ди рек ци је Ср би је и дру ге.
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зе ћа и уста но ва ко ја су по ди гла кре ди те8) углав ном из сред ста ва 
Па ри ског и Лон дон ског клу ба, и дру гих ино стра них по ве ри ла ца.

Вла да Ср би је у бу џе ту за 2012. го ди ну пред ви де ла је га ран-
ци је јав ним пред у зе ћи ма од 45 ми ли јар ди до ла ра, што је за чак 15 
ми ли јар ди ви ше не го што је до го во ре но са Ме ђу на род ним мо не-
тар ним фон дом (ММФ). Ве ли ки про блем су зај мо ви “Ср би ја га са”, 
за ко је др жа ва га ран ту је, а ко ји до се жу ско ро 30 ми ли јар ди ди на ра.

Ме ђу тим, до но ше њем од лу ке да др жа ва вра ћа ду го ве не ких 
јав них пред у зе ћа го во ри о про ду жа ва њу по гре шне и за стра шу ју ће 
по ли ти ке9) ко ју Вла да Ср би је во ди. Ра ди се о то ме да др жа ва већ 
ду же раз до бље сер ви си ра оба ве зе тих пред у зе ћа, јер она сво јим 
по сло ва њем ни су у ста њу да обез бе де сред ства за вра ћа ње кре ди-
та. Но, по ста вља се пи та ње: ко ји су кри те ри ју ми би ли од лу чу ју ћи 
да др жа ва ста не иза не ких пред у зе ћа и вра ћа њи хо ве ду го ве, а за 
не ка дру га пред у зе ћа то не ра ди? Од го вор се мо же про на ћи је ди но 
у пар тиј ским кри те ри ју ми ма.

ИГРЕВЛАДЕСРБИЈЕ
САВАШИНГТОНСКИМКРЕДИТОРОМ

Све сна чи ње ни це да не ће мо ћи да иза ђе из про бле ма у ко-
ји ма се на ла зи, кра јем сеп тем бра 2011. го ди не, Вла да Ср би је је са 
ММФ-ом до го во ри ла аран жман из пре до стро жно сти вре дан 1,1 
ми ли јар ду еура. Пре ма том до го во ру, ми нис у бу џе ту не би смео да 
бу де ве ћи од 4,25 од сто бру то до ма ћег про из во да, од но сно око 1,5 
ми ли јар ди еура. Ме ђу тим, од мах у по чет ку се зна ло да је бу џет на-
пра вљен пре ма ису ви ше оп ти ми стич ким прог но за ма, ра чу на ју ћи 
са при вред ним ра стом од 1,5 од сто и ра стом по ре ских при хо да од 
шест од сто, у раз до бљу оп ште кри зе. Ко ли ко је ова ра чу ни ца би ла 
не ре ал на по ка за ло се ве о ма бр зо.

8) Уку пан из нос кре ди та је 654,8 ми ли о на еура, 590,4 ми ли о на до ла ра и 627.341 швај цар-
ских фра на ка. Та ко ће др жа ва уме сто Же ле зни ца Ср би је вра ћа ти кре дит од 181,8 ми-
ли о на еура и 15,1 ми ли о на до ла ра, док су Пу те ви Ср би је осло бо ђе ни оба ве зе да вра те 
дуг од 464,8 ми ли о на еура и 43,3 ми ли о на до ла ра. Др жа ва ће уме сто Кли нич ког цен тра 
Ср би је у Бе о гра ду, ино стра ним по ве ри о ци ма вра ти ти кре дит од 3,1 ми ли он еура и дуг 
зе мун ске бол ни це од 1,9 ми ли о на еура. За тим, др жа ва ће вра ти ти и кре дит Ра дио Ју го-
сла ви је од 3,1 ми ли о на еура и 627.341 швај цар ских фра на ка, Фонд за раз вој Ср би је од 
320.943 до ла ра и Гра ђе вин ског фа кул те та у Су бо ти ци од 235.243 до ла ра. 

 Исто та ко, ЕПС је са EBRD пот пи сао уго вор о кре ди ту од 80 ми ли о на еура, за за шти ту 
жи вот не сре ди не у Ру дар ском ба се ну Ко лу ба ра. Ту се ра чу на и на за јам Не мач ке раз-
вој не бан ке од 74 ми ли о на еура. Вла да Ср би је је за суб вен ци о ни са не кре ди те из дво ји ла 
око 400 ми ли о на еура. Из бу џе та је до сре ди не 2011. го ди не до дат но  из дво је но око 100 
ми ли о на за ди рект не суб вен ци је стра ним пред у зе ћи ма. (Из вор: До ку мент Вла де Ср би је, 
до ступ но 02.10.2011. го ди не).

9) Grk S. (2011), „Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja“, ur. S. Grk, Srbijaisvet–razvoji
integracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad.
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На ви кли на стал на по пу шта ња, вла ди ни екс пер ти по ку ша ли 
су да се игра ју са ва шинг тон ским кре ди то ром. За ду жи ва ња у бу џе-
ту Ср би је за 2012. го ди ну пре ма ши ла су до го во ре не гра ни це. У бу-
џе ту је пред ви ђе но и по себ но за ду жи ва ње у раз ли чи тим ва лу та ма 
код по слов них ба на ка и ин сти ту ци о нал них ин ве сти то ра у из но су 
од 300 ми ли о на еура – ма да  то ли ки из нос ни је био до го во рен са 
ММФ. Та ко ђе је, ми мо до го во ра са Фон дом, Вла да Ср би је пла ни-
ра ла и за ду жи ва ње за из град њу но вих си сте ма за на вод ња ва ње у 
из но су од 5,26 ми ли јар ди ди на ра. 

Та ко је ра де ћи ми мо до го во ра, Вла да Ср би је из и гра ла по ве-
ре ње свет ског кре ди то ра, и си ту а ци ја се по че ла ком пли ко ва ти. На-
и ме, са свим оправ да но, Борд ди рек то ра ММФ-а од лу чио се на уво-
ђе ње ди сци пли не, да ју ћи лек ци ју вла да ју ћој струк ту ри у Ср би ји. 
То је раз лог што је по дру ги пут од ло же на ре ви зи ја10) аран жма на из 
пре до стро жно сти. Ова фи нан сиј ска ин сти ту ци ја је ја сно ста ви ла 
до зна ња да срп ски фи скал ни про грам ни је у скла ду са до го во ром. 
У њи хо вом са оп ште њу на во ди са да из да ва ње др жав них об ве зни-
ца, га ран ци ја и при ме на ин ве сти ци о них про је ка та у 2012. го ди ни 
пре ма шу ју гра ни це де фи ци та и јав ног ду га пред ви ђе не про гра мом.

Ка ко са да ства ри сто је, са свим је си гур но да се Ср би ја уоп-
ште не ће мо ћи из ву ћи из кри зе без озбиљ не ин тер вен ци је ММФ-а. 
Чел ни ци др жа ве Ср би је се не про ми шље но за ду жу ју, и већ је из ве-
сно да ће усле ди ти те шки про бле ми у фи нан си ра њу оба ве за др жа-
ве. Са мо у 2012. го ди ни Ср би ја ће за от пла ту ду го ва и по кри ва ње 
ми ну са у бу џе ту мо ра ти да из дво ји чак 510 ми ли јар ди ди на ра, од-
но сно 5,1 ми ли јар ди еура, што је 14 од сто БДП-а.

По што ра сте не по ве ре ња ин ве сти то ра у кре дит ну спо соб-
ност др жа ве Ср би је, то ће има ти озбиљ не ре пер ку си је на еко ном-
ски и дру штве ни жи вот у зе мљи. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да ин ве сти-
то ри од у ста ну од ре фи нан си ра ња др жав них вред но сних па пи ра, а 
то зна чи да фи нан сиј ска сред ства не пла си ра ју по но во у тре зор ске 
за пи се. За пра во, ка да би се де си ло да ин ве сти то ри од би ју да фи-
нан си ра ју фи скал ни де фи цит и от пла ту до спе лих ду го ва, Ср би ја 
би опа сно уле те ла у ду жнич ку кри зу. Чак је и Фи скал ни са вет11) ис-
ка зао свој страх због ова квог мо гуч ног сце на ри ја.

10) Пр ва ре ви зи ја аран жма на тре ба ло је да се раз ма тра 23. де цем бра 2011. го ди не, али је 
она од ло же на »по што усво је ни бу џет Ср би је за 2012. ни је у скла ду са про гра мом ко ји је 
до го во рен са Фон дом«.

11) Фи скал ни са вет је из ра чу нао да др жа ва мо ра да обез бе ди око 360 ми ли јар ди ди на ра за 
от пла ту глав ни це јав ног ду га. То ме из но су тре ба до да ти још 152 ми ли јар де ди на ра да би 
се по кри ла раз ли ка из ме ђу при хо да и рас хо да у бу џе ту. У из ве шта ју Фи скал ног са ве та 
на во ди се да део оба ве за у из но су од 50 до 60 ми ли јар ди ди на ра мо гу ће је фи нан си ра ти 
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Да кле, ако ММФ не одр жи кон тро лу над фи нан си ја ма та да 
ће се по ве ћа ти ри зик ре фи нан си ра ња у 2012. го ди ни, јер ин ве сти-
то ри с пра вом мо гу оце не да је др жа ва не сол вент на и да пре ста ну 
фи нан си ра ти от пла ту ду го ва и фи скал ни де фи цит. То зна чи, са-
свим си гур но, да ће Ср би ја знат но пре ма ши ти гра ни цу ду га из над 
за ко ном про пи са них 45 од сто БДП-а.

Ду го роч но тре ба из бе га ва ти да се зе мља за ду жу је12) и ти ме 
чи ни гре шке. За ду жи ва ње ни је при хва тљи во, али је по ли ти ча ри-
ма нај јед но став ни је. Др жа ве ко је се за ду жу ју на ла зе се у ру ка ма 
бан ка ра и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. А то је ја ко 
опа сно. Ду го роч не им пли ка ци је су ве ли ке. 

Ср би ја је кра јем 2010. го ди не уле те ла у зо ну ви со ко за ду же-
не13) зе мље. Та да је уче шће укуп ног спољ ног ду га Ср би је у БДП-у 
из но си ло 82,5 од сто14). И ти ме је ушла у ду жнич ку кри зу. 

Са да спољ ни дуг при ват ног сек то ра, ко ји чи не пред у зе ћа и 
бан ке, из но си 13,4 ми ли јар де еура, а јав ног сек то ра, на и ме др жа-
ве 10,4 ми ли јар де еура. Да кле, укуп ни спољ ни дуг зе мље је 23,8 
ми ли јар ди еура15), или при бли жно 80 од сто бру то до ма ћег про из-
во да. Сто па сер ви си ра ња спољ ног ду га Ср би је, од но сно го ди шња 
ра та у од но су на при ход од из во за, до сти гла је 35 од сто. Ово је за-
бри ња ва ју ће, јер је гра ни ца од 25 од сто про пи са на као мак си мал но 
ду го роч но одр жи ва. Оба ве зе пред у зе ћа и сер ви си ра ња кре ди та ће 
би ти из у зет но ве ли ки про бле ми, бу ду ћи да је из воз под при ти ском 
скром не тра жње из еуро зо не, а не ли квид ност ра сте. Кри за у Ср би-
ји ће тек еска ли ра ти, и мо гла би по при ми ти ве ли ке ди мен зи је, па 
ће и ре ше ње за сер ви си ра ње дуг би ти упит но.  

НЕЗАПОСЛЕНОСТ

По ред за ду же но сти, го ру ћи про блем у др жа ви Ср би ји је не-
за по сле ност. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку сре ди ном ја ну а ра 
2012. го ди не је об ја вио на ба зи Ан ке те о рад ној сна зи по ра жа ва-
ју ће по дат ке на тр жи шту ра да, и то да је “од про ле ћа до је се ни без 

из по сто је ћих де ви зних де по зи та др жа ве. Али не до ста је још  450 до 460 ми ли јар ди ди-
на ра. (Из вор: Из ве штај Фи скал ног са ве та, до ступ но 21.01.2012. го ди не).

12)  Ви де ти: Грк С. (2011),  „Ср би ја – у по тра зи за сми слом бу дућ но сти“, Српскаполитичка
мисао, бр. 3/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.  

13)  Ви со ко за ду же на зе мља је она чи ји спољ ни дуг из но си 80 од сто бру то до ма ћег про из во-
да.

14)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.04.2011. го ди не.   

15)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.
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по сла оста ло ви ше од 40.000 за по сле них”. Та ко се сто па не за по-
сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на са 
април ских 22,2 по ве ћа ла на 23,7 од сто  у но вем бру 2011. го ди не. 
Зна чи, ско ро сва ки че твр ти рад но спо соб ни ста нов ник је без по сла. 
Број љу ди ко ји има ју по сао, од но сно оних ко ји су за по сле ни, пао је 
са 36,2 на 35,3, док је сто па оних ко ји ра де на цр но, од но сно не фор-
мал но за по сле них, исто та ко у па ду и из но си 17,8 од сто. У ком па-
ра ци ји са по да ци ма од пре го ди ну да на, не за по сле ност је по ра сла 
за чак 4,5 од сто, а за по сле ност је па ла за 2,4 про цен та16). 

Ка да се по сма тра по пу ла ци ја од 15 до 64 го ди не по да ци су 
ви ше не го за бри ња ва ју ћи. “На том узор ку не за по сле ност је до сти-
гла чак 24,4 про цен та.”

Број за по сле них у Ср би ји то ком 2011. пао је за го то во три 
од сто и са да их има 1,76 ми ли о на. Европ ска ко ми си ја, у свом пре-
гле ду еко но ми ја зе ма ља кан ди да та и прет кан ди да та за члан ство у 
ЕУ, на во ди да је то исто риј ски ми ни мум за Ср би ју.

Да ста ње у Ср би ји по ста је алар мант но ука зу ју и ком па ра-
тив ни по да ци о не за по сле но сти у од но су на окру же ње, Европ ску 
уни ју и САД. Ви де ти Табелу1.
Табела1.        НезапосленостуЕУ,САДиокружењу

Зе мља Сто па 
(%) Зе мља Сто па 

(%) Зе мља Сто па 
(%)

Аустри ја 4,0 Сло ве ни ја 8,2 Пор ту гал 13,2
Лук сем бург 4,9 Бри та ни ја 8,3 Сло вач ка 13,5
Хо лан ди ја 4,9 Ита ли ја 8,6 Ир ска 14,6
Не мач ка 5,5 Ки пар 9,1 Ле то ни ја 14,8
Мал та 6,4 ЕУ 9,8 Ли тва ни ја 15,3
Че шка 6,7 Фран цу ска 9,8 Грч ка 18,8
Бел ги ја 7,2 Пољ ска 10,0 Шпа ни ја 22,9
Ру му ни ја 7,3 Еуро зо на 10,3 САД 8,6
Фин ска 7,4 Ма ђар ска 10,7 Хр ват ска* 18,7
Швед ска 7,4 Бу гар ска 10,9 БиХ 27,0
Дан ска 7,8 Есто ни ја 11,3 Ма ке до ни ја 32,0

Из вор: Eurostat, до ступ но 17. ја ну ар 2012. го ди не.
* про јек ци ја за 2012 (Из вор: Хр ват ска на род на бан ка)

Да ли је у др жа ви Ср би ји не ко уоп ште за бри нут због ова ко 
алар мант них по да та ка17) о не за по сле но сти? Из гле да да ни ко ни је 

16)  Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 17.01.2012. го ди не.

17)  По да ци го во ре да 17,4 од сто ста нов ни штва по сао тра жи од че ти ри до шест го ди на. Чак 
13,4 од сто ду же од де сет го ди на без у спе шно по ку ша ва да се за по сли, а све га 0,3 од сто 
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за бри нут. Већ ра ни је се на слу ћи ва ло да ће овај про блем по ста ти 
го ру ћи, али Вла да Ср би је ни је пред у зи ма ла ефи ка сне ме ре, или су 
ме ре би ле по гре шне. Из гле да као да еко ном ски екс пер ти ни су чу ли 
ни упо зо ре ње струч ња ка Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, ко ји су 
још при ли ком за кљу чи ва ња аран жма на из пре до стро жно сти на гла-
си ли да је не за по сле ност у Ср би ји при мар ни про блем.

Ме ђу тим, про блем не за по сле но сти у зе мљи ни је мо гућ но 
ре ша ва ти све док не бу де стра них ди рект них ин ве сти ци ја у до вољ-
ном оби му. Ср би ји су ин ве сти ци је ви ше не го по треб не. Од су ство 
ин ве сти ци ја ути че и на пад кон ку рент но сти. То се мо же ви де ти у 
Из ве шта ју18) Свет ског еко ном ског фо ру ма (WEF) за 2011. го ди ну. 
На и ме, на ранг ли сти ко ја об у хва та 142 зе мље Ср би ја је ран ги ра на 
на 95. ме сту по кон ку рент но сти у све ту. У про те кле че ти ри го ди не 
Ср би ја је по гор ша ла сво ју по зи ци ју на ли сти WEF-а за 10 ме ста 
док су зе мље За пад ног Бал ка на у про се ку по бољ ша ле свој ранг за 
10 ме ста.

Ја ко су упит на оче ки ва ња вла сто др жа ца у Ср би ји да ће се у 
2012. го ди ни при ву ћи 1,5 ми ли јар ди еура стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја у по ре ђе њу са про шло го ди шњих 1,8 ми ли јар ди еура. Ри-
зик ин ве сти то ра ра сте, са јед не стра не, због не сре ђе но сти у зе мљи 
и, са дру ге стра не, због еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе чи ји свр ше-
так се још не на слу ћу је. 

Та ко ђе, по ред по ра сти ин ве сти ци ја, на раст за по шља ва ња 
ути че по раст про из вод ње и тра жње. По што ни ти је дан од ових чи-
ни ла ца не обе ћа ва опо ра вак, а др жа ва на ста вља да гу ши при вре ду, 
тре ба оче ки ва ти још го ре ста ње у сфе ри не за по сле но сти у 2012. 
го ди ни, јер је то из бор на го ди на ко ја је за рад ни ке из гу бље на. А и 
на ред не го ди не не обе ћа ва ју ни шта до бро. Ефек ти на тр жи шту ра-
да ће би ти још го ри ако се не оства ри пла ни ра ни при вред ни раст 
за ову го ди ну од 1,5 од сто (ко ји је та ко ђе не до во љан). За са да не ма 
на го ве шта ја да ће при вред на по ли ти ка ути ца ти на раст ула га ња и 
за по шља ва ње. Па тре ба оче ки ва ти да ће 2013. го ди не и на да ље би-
ти не га ти ван тренд за по сле но сти и ве ћи раст не за по сле но сти.

ДИЈАСПОРАСПАШАВАСУНОВРАТ

По себ на спо зна ја се фо ку си ра на је дан фе но мен – а то је 
штед ња. До ма ћа штед ња, као из вор фи нан си ра ња, по ве ћа на је са 
4,8 ми ли јар ди еура у 2008. на са да шњих 7,6 ми ли јар ди еура. Зву чи 

њих ни је тра жи ло за по сле ње.

18)  Из вор: WorldEconomicForum(WEF), до ступ но 07.09.2011. го ди не.
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па ра док сал но - ка да се зна да је не за по сле ност ве ли ка, за ду же ност 
ста нов ни штва Ср би је код ба на ка ра сте (на кра ју 2011. го ди не за ду-
же ност је из но си ла 818 еура по гла ви ста нов ни ка19), а то је 2,2 про-
сеч не за ра де), а штед ња ра сте. При вре да и гра ђа ни Ср би је су то ком 
2011. го ди не по ве ћа ли за ду же ност по осно ву бан кар ских кре ди-
та за 9,6 од сто од но сно на кра ју 2011. го ди не бан ка ма за кре ди те 
укуп но су ду го ва ли 18,98 ми ли јар ди еура. Од то га 12,0 ми ли јар ди 
еура се од но си на кре дит ни дуг пред у зе ћа. Са мо то ком де цем бра 
за ду же ност ста нов ни штва и при вре де по ра сла је за 2,4 од сто20).

Об ја шње ње о не ве ро ват ним па ра док си ма ка да се ста нов ни-
штво за ду жу је, а штед ња ра сте, на ла зи се у чи ње ни ци да до зна ке 
из ино стран ства игра ју нај ва жни ју уло гу у зе мљи. Ср би ја би мно го 
ра ни је до жи ве ла еко ном ски су но врат да ни је би ло до зна ка из ди-
ја спо ре.

При лив де ви зних до зна ка из ди ја спо ре у 2011. го ди ни је био 
ре кор дан и до сти гао је 5,5 ми ли јар ди до ла ра21). Ра ди ком па ра ци је, 
за по кри ће мањ ка у бу џе ту у 2012. го ди ни и ис пла ту при спе лих ра-
та др жав ног ду га до кра ја ове го ди не, др жа ви Ср би ји тре ба око 5,1 
ми ли јар ди еура. Ка да се по сма тра раз до бље од 2000. за кључ но са 
2010. го ди ном, укуп ни де ви зни при лив од до зна ка из ино стран ства 
до сти гао је 27,6 ми ли јар ди еура22), а укљу чу ју ћи и при лив у 2011. 
из нос је до сег нуо 33,1 ми ли јар ди еура.

Ме ђу тим, Свет ска бан ка про це њу је да је од 2000. го ди не у 
Ср би ју из ди ја спо ре сти гло да ле ко ви ше нов ца. Пре ма ста ти стич-
ким по да ци ма Свет ске бан ке, у раз до бљу од 2000. до 2010. го ди не, 
око че ти ри ми ли о на љу ди, ко ли ко се про це њу је да је у ди ја спо ри, 
по сла ло је 42,96 ми ли јар ди до ла ра. По ред то га, Свет ска бан ка на-
во ди да је у 2010. го ди ни у Ср би ју при сти гло 5,58 ми ли јар ди до ла-
ра. По ис тра жи ва њи ма струч ња ка из Свет ске бан ке, од укуп но 155 
др жа ва ко је су ран ги ра не, Ср би ја за у зи ма пе то ме сто по про сеч ном 
из но су при сти глих до зна ка по ста нов ни ку, од 2000. за кључ но са 
2009. го ди ном. У по ме ну том раз до бљу, у Ср би ју је укуп но сти гло 
37,38 ми ли јар ди до ла ра, од но сно сва ком ста нов ни ку Ср би је го ди-
шње у про се ку из све та је сти за ло по 81.783 до ла ра.

19)  Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 18.01.2012. го ди не.
 Дуг гра ђа на Ср би је по осно ву кре ди та био је 733 еура, по осно ву ми ну са на те ку ћим 

ра чу ни ма 29, по кре дит ним кар ти ца ма 49 и по ли зинг уго во ри ма шест еура.

20)  Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 18.01.2012. го ди не.

21)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 16.01.2012. го ди не.

22)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 16.01.2012. го ди не.
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До зна ке су од 2000. до да нас про сеч но чи ни ле 13,7 од сто 
бру то до ма ћег про из во да, а у по след њих пет го ди на 15,3 од сто23). 
Уче шће до зна ка у БДП-у је 2,5 пу та ве ће од уче шћа стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја у по след њих де сет го ди на.

Из на пред из не тих ци фа ра за кљу чу је се да је де ви зни при лив 
од до зна ка био пре су дан, да Ср би ја још мно го ра ни је не скли зне у 
су но врат, ка да је со ци јал на сли ка ње них гра ђа на у пи та њу. Дру гим 
ре чи ма, огро ман број ста нов ни ка би се на шао ис под пра га си ро ма-
штва да ни је би ло та ко ве ли ких до зна ка из ди ја спо ре.

Раз у ме се, и еко но ми ја је има ла ко ри сти од ди ја спо ре. Од 
2000. го ди не до да нас ди ја спо ра је ди рект но ин ве сти ра ла, ка ко се 
про це њу је, ви ше од 550 ми ли о на до ла ра24) у еко но ми ју зе мље, и 
за по сли ла око 25.000 љу ди, кроз осни ва ње ма лих и сред њих пред-
у зе ћа. Мо гао се и ве ћи број љу ди за по сли ти да су по сто ја ли до бри 
про гра ми за за по шља ва ње и, пре све га во ља по ли тич ких и еко ном-
ских вла сто др жа ца у зе мљи Ср би ји, да се та ко ве ли ка сред ства из 
ди ја спо ре утро ше на раз вој, а не на по тро шњу.

КОРУПЦИЈА-СИСТЕМСКИПРОБЛЕМ

Ко руп ци ја на гри за дру штво. На ин дек су пер цеп ци је ко руп-
ци је Transparensiinternešenelaзе мље За пад ног Бал ка на има ју про-
сеч ну оце ну 3,525) на ска ли од је дан до 10, по че му се ре ги он свр-
ста ва у ви со ку ко руп ци ју. 

Ср би ја спа да у ску пи ну др жа ва са “ен дем ском ко руп ци јом”. 
А то су др жа ве ко је има ју ин декс ко руп ци је ма њи од пет. На ли-
сти Transparensiinternešenela26) за 2011. го ди ну ин декс пер цеп ци је 
ко руп ци је пао је са 3,5 у 2010. на 3,3 у 2011. го ди ни, а то Ср би ју 
по зи ци о ни ра на 86. ме сто од 183 зе мље, ко је су ран ги ра не. Бу гар-
ска има иден ти чан ин декс (3,3) пер цеп ци је ко руп ци је као Ср би ја. 
Ло ши је ран ги ра на зе мља је Ал ба ни ја, и Бо сна и Хер це го ви на, ко ја 
се на ла зи на 91. ме сту. Ма ђар ска се на ла зи на 54, а Ру му ни ја на 
75. me stu. Грч ка ко ја је нај ви ше по го ђе на еко ном ском кри зом за у-
зи ма 80. ме сто са ин дек сом пер цеп ци је ко руп ци је од 3,4. Зе мље са 
нај ма њом ко руп ци јом, пре ма из ве шта ју Transparensiinternešenela 
су: Но ви Зе ланд, Дан ска, Фин ска и Швед ска, док су Ав га ни стан, 
Мјан мар, Се вер на Ко ре ја и Со ма ли ја нај ко рум пи ра ни је.

23)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 17.01.2012. го ди не.

24)  Из вор: Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре, до ступ но 17.01.2012. го ди не.

25)  Из вор: http://www.eurac tiv.rs, до ступ но 16.01.2012. го ди не.

26)  Из вор: Transparensiinternešenel, до ступ но 02.12.2111. го ди не. 
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Основ ни узрок ко руп ци је у Ср би ји су спо ра ре фор ма пра во-
су ђа, сла бе ин сти ту ци је, и по ли тич ке пар ти је. По ли тич ке стран ке 
су жа ри ште ко руп ци је. Оне су нај ви ше од го вор не за лош ин декс 
пер цеп ци је ко руп ци је у Ср би ји. Власт че сто кр ши ан ти ко руп циј ске 
за ко не, дис кре ци о но при ме њу је за ко не, и не тран спа рент но усва ја 
про пи се. Ко руп ци ја у Ср би ји се не мо же по че ти ис ко ре њи ва ти све 
док се па жња за и ста не фо ку си ра на јав не на бав ке и фи нан си ра-
ње по ли тич ких пар ти ја. Сум њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких 
пар ти ја, тај ност фи нан си ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност 
тро ше ња нов ца по ре ских об ве зни ка, по ста вља ње ис кљу чи во стра-
нач ки по доб них на јав не по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих струк ту-
ра на пра во су ђе, као и бло ка да ин сти ту ци ја, оне мо гу ћа ва ју раз вој 
еко но ми је и дру штва.

Због ви со ког сте пе на ко руп ци је у Ср би ји ин ве сти то ри ће за-
о би ла зи ти зе мљу, а кре ди ти ће и да ље би ти ску пи. То ће ути ца ти на 
оне мо гу ћа ва ње еко ном ског раз во ја. Др жа ва Ср би ја ко ја мо ра да се 
бо ри про тив ко руп ци је, упра во је нај ви ше од го вор на за ко руп ци ју. 
По је дин ци и ор га ни за ци је та ко ђе мо ра ју да да ју зна ча јан до при нос 
бор би про тив ко руп ци је.

Све до тле док се не “раз мон ти ра” си стем ска ко руп ци ја у Ср-
би ји не тре ба оче ки ва ти до ток здра вих стра них ин ве сти ци ја, ни ти 
за по шља ва ње ви со ко о бра зо ва них љу ди ко ји са да на пу шта ју зе-
мљу, ни ти при вред ни раст од но сно раз вој у свим сег мен ти ма еко-
но ми је и дру штва. Овај си стем ски про блем се мо ра раз мон ти ра ти 
ако власт у Ср би ји за и ста же ли да ње ни гра ђа ни има ју све тли ју 
бу дућ ност у ЕУ. 

НЕКОНКУРЕНТНЕЕКОНОМИЈЕ
–СМАЊИЛЕРЕЈТИНГДРЖАВАМА

Са па дом кре дит ног реј тин га си ту а ци ја у Ср би ји би се до-
дат но ком пли ко ва ла. Пад реј тин га би по ве ћао це ну кре ди та, а и 
тро шко ве за ду жи ва ња зе мље на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр-
жи шту. Па ипак, због нео д го вор ног по на ша ња вла сти мо жда и не 
би би ло ло ше да се још сма њи кре дит ни реј тинг, јер та да чел ни-
ци др жа ве Ср би је не би ви ше мо гли да по су ђу ју ино стра не кре ди-
те. Раз у ме се, са сма ње њем кре дит ног за ду жи ва ња, још ви ше би 
се по гор ша ла си ту а ци ја у зе мљи, јер би то до ве ло до при ти ска на 
де пре си ја ци ју кур са ди на ра, од но сно ста бил ност ди на ра би би ла 
уз др ма на. То би у ло шој при вре ди узро ко ва ло раст ин фла ци је. Ве-
ро ват но би он да усле ди ла фи нан сиј ска не ста бил ност у др жа ви. Са 
јед не стра не, овај сце на ри јо је ка та стро фа лан, али, са дру ге стра не, 
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при мо рао би власт у Ср би ји да за и ста поч не спро во ди ти ре фор ме. 
И уме сто да се тра же кре ди ти мо ра ли би се тра жи ти на чи ни да се 
по кре не про из вод ња и из воз. Дру гим ре чи ма, да се про на ђу ре ше-
ња за из ла зак из кри зе.

Ср би ја са не кон ку рент ном еко но ми јом, и свим на пред по ме-
ну тим про бле ми ма, ни је по треб на Европ ској уни ји. Уни ја се још 
увек хр ве са соп стве ним про бле ми ма иза зва ним кри зом у мно гим 
ње ним чла ни ца ма. По да ци ка жу да 17 чла ни ца еуро зо не са мо у 
пр вом квар та лу 2012. го ди не мо ра ску пи ти 200 ми ли јар ди до ла ра 
за от пла ту до спе лих ду го ва. Фран цу ска има нај ве ћу сто пу не за по-
сле но сти у зад њих 20 го ди на, а Ве ли ка Бри та ни ја на ја вљу је ве ли ко 
от пу шта ње рад ни ка. Грч ка и Ита ли ја већ су под при нуд ном фи нан-
сиј ском упра вом. Је ди но Не мач ка ви ди све тло у бу дућ но сти.

ЕУ пре ти опа сност да се не ке чла ни це стр мо гла ве у спи ра лу 
ду га и да љих сма ње ња реј тин га. Не ке ће зе мље би ти при мо ра не 
на бан крот или на из ла зак из еуро зо не. Реј тинг ком па ни ја Standard
andPoor′s сма њи ла је реј тинг27) мно гим европ ским зе мља ма, ме ђу 
ко ји ма су Фран цу ска, Аустри ја, Ита ли ја, Мал та, Ки пар, Сло вач ка, 
Сло ве ни ја, Шпа ни ја и Пор ту гал. 

Сма ње ње реј тин га, на ро чи то Фран цу ској и Аустри ји, схва-
ће но је као озби љан уда рац Еуро пар ла мен ту у ко јем је ство рен 
страх ка ко ће се то од ра зи ти на кри зни фонд ко ји је фор ми ран за 
по моћ чла ни ца ма еуро зо не ко је су по го ђе не кри зом. 

Не ким чла ни ца ма еуро зо не сма њен је реј тинг нај ви ше због 
то га што је њи хо ва при вре да по ста ла не кон ку рент на, јер ни су 
спро ве ли ре фор ме. Због то га је нај ви ше сма њен реј тинг Ита ли ји и 
Шпа ни ји (за две сте пе ни це). Ита ли ја и Шпа ни ја мо гле би уле те ти 
у кри зу не сол вент но сти са не са гле ди вим по сле ди ца ма по гло бал ну 
еко но ми ју.

Сма ње ње реј тин га нај те же ће па сти Пор ту га лу, јер је пор-
ту гал ски реј тинг сни жен до без вред ног, и на истом је ни воу као и 
грч ки чи ја је оце на “CC” – нај ло ши ја. Из ван еуро зо не, ја ко ло ше 
сто је још две чла ни це ЕУ - Ру му ни ја и Ма ђар ска. Из ове ре ги је, 
исто та ко, ло ше сто је и  Ср би ја, Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, 
Цр на Го ра и Ал ба ни ја.

Да још не ке др жа ве не би скли зну ле у ску пи ну ло ших, ЕУ 
ин си сти ра да се учвр сти до го вор о фи скал ној ди сци пли ни, те на-
ја вљу је “сте за ње ка и ша” ста вља ју ћи ак це нат на раст. Европ ска 
ко ми си ја упу ћу је апел чла ни ца ма ЕУ и еуро зо не да по ве ћа ју фи-

27)  Реј тинг об у хва та оце ну еко ном ских и фи нан сиј ских ка рак те ри сти ка др жа ве као што су 
ни во ду го ва, имо ви не и дру гих ма кро е ко ном ских по ка за те ља.
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нан сиј ску со ли дар ност, и на гла ша ва по тре бу ја ча ња еко ном ске ко-
ор ди на ци је, и по тре бу за струк тур ним ре фор ма ма у ЕУ. Из на ла-
же ње ре ше ња за ду жнич ку кри зу у еуро зо ни по ста је при о ри тет ни 
по ли тич ки циљ, од ко га за ви си оп ста нак и ЕУ, бар она кве ка ква је 
до са да би ла.

Ка ко би из бе гли цен три фу гал ни вр тлог ду жнич ке кри зе, су-
ге ри ше се да Евро пља ни штам па ју за јед нич ке еуро об ве зни це, али 
и да ути чу на Европ ску цен трал ну бан ку да још сни зи оп шту кре-
дит ну ка мат ну сто пу. 

Не га тив на еко ном ска и фи нан сиј ска ги ба ња на За па ду по-
тра ја ће још де се так го ди на. Сто га зва нич ни ци еуро зо не мо ра ју да 
са оп ште пре ци зан план из ла ска из ду жнич ке кри зе и под сти ца ја 
при вред ног опо рав ка. Еуро зо на и уоп ште ЕУ се не мо же осло ни ти 
на ве ли ке зе мље у еко ном ском успо ну -  Ки ну, Ин ди ју и Са у диј ску 
Ара би ју. Ове зе мље не ће по мо ћи За па ду у пре ва зи ла же њу фи нан-
сиј ске кри зе, ако им се не омо гу ћи ве ћи ути цај у во ђе њу гло бал не 
еко но ми је. Раз у ме се, ни ко не ће да ти но вац а да за уз врат не до би је 
не што дру го. У овом слу ча ју тра жи ће зна чај ни ју уло гу у ме ђу на-
род ним ин сти ту ци ја ма.

ПРЕПОРУКЕЗАИЗВЛАЧЕЊЕСРБИЈЕ
ИЗКАЗИНОСЦЕНАРИЈА

Ако се не пре ки не тренд бр зог ра ста јав ног ду га, др жа ву Ср-
би ју би у до глед но вре ме мо гао да за де си грч ки сце на ри јо. О пре-
по ру ка ма за ње го во из бе га ва ње и уоп ште за из бе га ва ње ду жнич ке 
кри зе већ је пи сао аутор28) ово га ра да. Украт ко, из ву че на по ру ка из 
те ана ли зе гла си - да је нај ва жни је да се из вр ши пре струк ту ри ра ње 
јав не по тро шње и сма ње тро шко ви. На сред њи рок тре ба спро ве-
сти струк тур не ре фор ме здрав ства, пен зи о ног си сте ма и со ци јал-
них тран сфе ра. По треб но је спро ве сти це ло ви ту ре фор му по ре ског 
си сте ма, ко јим би би ли нај ви ше опо ре зо ва ни нај бо га ти ји, њи хов 
лук суз и не по крет но сти. Исто та ко, тре ба опо ре зи ва ти фи нан сиј-
ске тран сак ци је и уве сти по ре зе на за га ђи ва ње око ли не.

Аутор та ко ђе ука зу је да са мо сти му ли са ње по тро шње, те 
тро ше ње нов ца на ула га ња и ин ве сти ци је ко је ће во ди ти раз во ју, и 
по ве ћа ње по ре за бо га ти ји ма мо же да ти ре зул та те као и из бе га ва ње 
да се упад не у зам ку де фи ци та. Ни је до бро ако се др жа ва стал но 

28)  Grk S. (2011), „Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja“, ur. S. Grk, Srbijaisvet–razvoji
integracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad.
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за ду жу је ка ко би по кри ла бу џет ски ма њак, ко ји се пре тва ра у ру пу 
без дна, а ни је у ста њу да обез бе ди но вац на пла том по ре за.

По треб но је сти му ли са ти еко но ми ју и ви ше ула га ти у ин ве-
сти ци је, а не ште де ти. ММФ не ким др жа ва ма пре по ру чу је прин-
цип ме ра штед ње по пу лар но на зван “сте за ње ка и ша”. Исто ри ја 
го во ри, на при ме ру Ар ген ти не, да тај прин цип ни је био до бар. Он 
не да је ре зул та те јер ста нов ни штво сно си нај ве ћи те рет из ла ска из 
фи нан сиј ске кри зе. Раз у ме се, ММФ са да др жа ви мо же би ти од по-
мо ћи, по што би по мо гао да се по пра ви иона ко ло ша сли ка Ср би је у 
све ту. Ова ме ђу на род на фи нан сиј ска ин сти ту ци ја би исто вре ме но 
би ла и па ра ван за скри ва ње свих ло ших по те за срп ских ели та ко је 
во де др жа ву. Али по сто је и не ки по сло ви ко је ММФ не мо же оба-
ви ти уме сто са ме др жа ве Ср би је.

Ов де се пре све га ми сли на то да др жа ва соп стве ним ме ра ма 
кре не у при вла че ње здра вих стра них ин ве сти ци ја, а за њи хо во при-
вла че ње је по треб но кре и ра ти при вред ни и по слов ни ам би јент, и 
до след но спро во ди ти про пи се и за ко не. Да кле, да би зе мља по ста-
ла атрак тив на за стра не ин ве сти то ре по тре бан је ефи ка сан прав ни 
си стем. Пра ва вла сни штва мо ра ју би ти уре ђе на и да су га ран то ва-
на. Мо ра би ти ура ђе на по ре ска ре фор ма. На жа лост, пред став ни ци 
вла сти у др жа ви да ју лош при мер сви ма у зе мљи и окру же њу, јер 
су они ти ко ји у нај ве ћем бро ју слу ча је ва кр ше про пи се шти те ћи 
сво је пар тиј ске исто ми шље ни ке. 

Та ко ђе, као по жељ на ме ра на ме ће се по тре ба да др жа ва кре-
не у но ву ин ду стри ја ли за ци ју, за по шља ва ње, да по ве ћа из воз са 
са да шњих 25 на 60 до 70 од сто БДП-а, да дра стич но сма њи јав ну и 
сва ку дру гу по тро шњу. А да би се све што је ов де на бро ја но по че ло 
оства ри ва ти по треб но је да Ср би ја по ста не зе мља у ко јој ће се по-
што ва ти уго во ри, су до ви би ти ефи ка сни, а еко ном ске, дру штве не, 
при ват не и лич не сло бо де на ни воу ЕУ. Али, да би се ово оства ри-
ло по треб но је мно го вре ме на да про ђе - јер Ср би ја још увек не ма 
европ ске вред но сти.   

Да би се раз вој уоп ште по кре нуо по треб но је ула га ти у раз вој 
ма лих и сред њих пред у зе ћа. Обла сти ко је су атрак тив не за ула га ња 
су: по љо при вре да, енер ге ти ка, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ин фра-
струк ту ра. У свим обла сти ма је по тре бан но ви ин ве сти ци о ни ци-
клус, а у агра ру но ви зе ле ни план. Али, да би се све го ре на бро ја не 
ме ре и за да ци мо гли спро ве сти по треб но је су зби ти ко руп ци ју, ко ја 
је ушла у све по ре дру штва. Жа ло сно је што се она уву кла “као ме-
та ста за” у пра во су ђе, здрав ство, али и у обра зов ни си стем ко ји би 
тре бао да бу де по кре тач раз во ја зе мље. Ге не ра ци је мла дих еду ку ју 
се на не здра вим те ме љи ма.
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Не до пу сти во је да ма ла Ср би ја бу де зе мља са нај ма њим бро-
јем ви со ко о бра зо ва них у од но су на су сед не зе мље. То го во ри да 
не што ни је у ре ду са са мим си сте мом обра зо ва ња. Сту ди је у зе мљи 
ни су атрак тив не. Про фе со ри ве о ма че сто не за до во ља ва ју свет ске 
кри те ри ју ме и ни су у ста њу да еду ку ју сту ден те на за до во ља ва ју-
ћем ни воу. Због то га, са јед не стра не, има мо “од лив мо зго ва” и, са 
дру ге стра не, због кри ми на ла и ко руп ци је “штан цо ва ње ди пло ма”. 
То ће тек би ти у раз до бљу ко је до ла зи ве ли ки уда рац за зе мљу, 
по што ће не струч ња ци и на да ље да се на ла зе на по зи ци ја ма у ком-
па ни ја ма, фир ма ма и, на кра ју кра је ва, на ру ко во де ћим по зи ци ја ма 
у др жа ви во де ћи је  у по гре шном прав цу. Овај про блем у дру штву 
се иг но ри ше, бу ду ћи да ни ко у др жа ви не раз ми шља ду го роч но. 
Све на слу ћу је да Ср би ја ула зи у зо ну су мра ка. Да би се убла жи ла 
пре ве ли ка це на про коц ка не бу дућ но сти, по треб но је мно го ви ше 
ула га ти у пер ма нент но обра зо ва ње рад не сна ге, као и у на у ку.

SnezanaGrk

SERBIAISSINKINGINTOECONOMIC
ANDSOCIALHOPELESSNESS

Summary
The Ser bian system is col lap sing.   In ca se the sa me eco no mic 

ex perts con ti nue to lead the co un try, we can not ex pect any chan ges.  
The co un try may only fa ce a mo re se ri o us di sa ster.  It is ter rifying that 
to day po li tics is un der stood as an op por tu nity for in di vi dual pro gress 
and advan ce ment.  The re are no de si res to chan ge the en ti re so ci ety.  As 
a re sult, unem ployment has re ac hed its hig hest le vel, po verty is gro-
wing and a cer tain num ber of po wer ful pe o ple are get ting ric her. Mo rals 
no lon ger exist in Ser bia. 

This si tu a tion has be co me even wor se be ca u se of the Ser bian 
ex perts who bring the co un try and its po pu la tion in to debts and, at the 
sa me ti me, proc la im re forms that are pre sently  of co sme tic na tu re only.  
It is ne ces sary to start im me di a tely with true re forms and to stop run-
ning in to debts. Ot her wi se, the new up co ming cri sis with pu blic debts 
and il li qu i dity will push the co un try to even de e per eco no mic and so cial 
ho pe les sness. Such re a lity will scat ter the il lu si ons abo ut the Euro pean 
dre am. 
Key words:Ser bia, eco nomy, so ci ety, ho pe les sness, dis tan cing from the Euro-

pean Union 
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Resume
Ser bia’s fu tu re is at sta ke. All the aspi ra ti ons and de si res abo ut 

en te ring the Euro pean Union are be ing scat te red, be ca u se the po li ti-
ci ans who lead this co un try and who dec la ra ti vely advo ca te the path 
to wards Euro pe pre sent the ir own bad mo ves and ac ti ons as the re qu i-
re ments of the Euro pean Co un cil. 

Due to a se ve re cri sis in the co un try it will ta ke a de ca de or even 
mo re ti me to me et all the re qu i re ments im po sed by the Euro pean Com-
mis sion to ot her EU mem bers be fo re be co ming a part the re of.  In fla tion, 
in te rest ra tes, bud get de fi cit and pu blic debt re pre sent the pro blems that 
Ser bia can not re sol ve wit ho ut the help of  in ter na ti o nal fi nan cial in sti-
tu ti ons.  Ho we ver, now when the Euro pean Union is al so fa ced with 
se ve re pro blems in the Euro zo ne, it is hard to ex pect that Ser bia will 
start the ne go ti a ti ons on as so ci a tion with the Union, un less the po li ti cal 
fac tor be co mes cru cial.  For qu i te a long ti me Ser bia will not be able to 
me et the  eco no mic cri te ria – in fla tion ra te un der 1.5% ave ra ge in three 
EU co un tri es with the lo west re tail pri ces; no mi nal in te rest ra te on sta te 
se cu ri ti es of ma xi mum 2% abo ve the ave ra ge in te rest in the three most 
fa vo u ra ble EU co un tri es; bud get de fi cit un der 3% of GDP; pu blic debt 
un der 60% of  GDP; ac cep ting the ex chan ge ra te mec ha nism (ERM) at 
le ast two years be fo re en te ring the Euro pean Union.
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Ad di ti o nally, the Co pen ha gen cri te ria - political (sta bi lity of in-
sti tu ti ons, ru le of law, hu man rights, re spect for and pro tec tion of mi no-
ri ti es), economic(mar ket eco nomy) and abilityofthestatetotakeover
theobligationsarisingoutof themembership (the ful fil lment of the 
obli ga ti ons from the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment) – must 
be  re a li sed in or der to re ce i ve a po si ti ve opi nion from the Euro pean 
Com mis sion for the ir  ful fil lment.  Ho we ver, the re a li sa tion  of the afo-
re-men ti o ned cri te ria still re pre sents the dis tant fu tu re for Ser bia. 

The ru ling eli tes will ha ve to work much mo re and to be mo re 
re spon si ble to the so ci ety.  As a re sult of  the Ser bian Go vern ment’s 
wrong mo ves, Ser bia has not  re ce i ved the ad di ti o nal me ans from the 
Euro pean bud get 2014-2020,  and it will only ha ve ac cess to all the 
com po nents of IPA funds or the  in stru ments for pre-ac ces sion as si stan-
ce.     At this  mo ment Ser bia an nu ally gets ap pro xi ma tely 200 mil lion 
Euros from the Euro pean funds.  This amo unt for Ser bia was de fi ned 
by the EU plan 2007-2013, and the to tal amo unt is  1,4 bil lion Euros.  
Out of fi ve pre-ac ces sion funds, Ser bia uses only two, spe ci fi cally: one 
for in sti tu tion de ve lop ment (bu il ding) and one for cross-bor der co o pe-
ra tion. With the EU can di da te sta tus, Ser bia co uld use three mo re funds 
– for agri cul tu re, for re gi o nal de ve lop ment and struc tu re funds. Sin ce 
the eco no mic and po li ti cal aut ho ri ti es  in the co un try do not know what 
they are do ing,   Ser bia is de pri ved of the Euro pean funds. 

If Ser bia had en te red the bud get fra me work, for new ad di ti o nal 
me ans un til 2020, it co uld ha ve co un ted on mo re su sta i na ble de ve lop-
ment with  a new de ve lop ment mo del.  Wit ho ut the se funds, it wo uld 
be mo re dif fi cult for Ser bia to cre a te a new de ve lop ment mo del, sin ce 
the pre vi o us one has not pro ved ef fi ci ent. The new mo del sho uld ini ti-
a te de ve lop ment and af fect the na tion’s pro spe rity Ho we ver, eco no mic 
de ve lop ment it self  is not suf fi ci ent for pro spe rity and wel fa re.  It is ne-
ces sary but not suf fi ci ent. GDP is just an in di ca tor of pro duc tion trends. 
It is ne ces sary to ac hi e ve a ba lan ce of eco no mic, en vi ron men tal and 
so cial de ve lop ment. Ad di ti o nally, it is ne ces sary to ena ble the re so ur-
ces ma na ge ment.  Thus,  po verty will be held back and ine qu a lity in the 
so ci ety will be di mi nis hed. 

But, even in the years to co me, we sho uld not ex pect that the 
Ser bian go vern ment  will act in a dif fe rent way.  It will still de press 
de ve lop ment.  Espe ci ally be ca u se 2012 is the elec tion year.  Un til the 
elec ti ons are over, the po li tics will su it and ser ve everyone:  ci vil ser-
vants, tho se em ployed in pu blic com pa ni es and pen si o ners.  As soon as 
the elec tion tur bu len ce is over, the si tu a tion will be wor se for everyone.  
The re will be a strug gle for of fi ce and obe di ent party col le a gu es will get 
im por tant fun cti ons and of fi ces in the co un try.  The year of 2012 will 
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be de fi ni tely lost in terms of eco nomy, and pro bably the year of 2013 
will al so be lost. 

If, fol lo wing the elec ti ons,  the new go vern ment fa ils  to re du ce 
the bu re a uc ra tic ap pa ra tus, to re form pu blic com pa ni es, in clu ding the 
re duc tion of idlers, to re con struct the en ti re fi scal system, and espe ci-
ally the ad mi ni stra tion, and  if it fa ils to wa ge a war aga inst cor rup tion 
as soon as pos si ble,  Ser bia will not ex pe ri en ce bet ter days. 

Now, due to a cri sis,  EU has many pro blems with its mem bers 
and with sa ving the Euro zo ne,  and Ser bia, with its im men se so cial pro-
blems, unem ployment, debts, cor rup ted par ti es or bloc ked system of 
ju sti ce, wo uld not be wel co me.  The re is a high pro ba bi lity that Ser bia 
will re main out of the Euro pean Union for qu i te a long ti me and, in the 
me an ti me, the map of Euro pe will be com ple tely chan ged. The re fo re,  
re gar dless of whet her it is in or out of  the Euro pean Union, it is most 
cru cial   for Ser bia to ma ke true  (ra di cal) chan ges and  ac cept Euro pean 
va lu es. 

* Овај рад је примљен 10. фебруара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Сажетак
Рад пред ста вља оп се жну ана ли зу ни за ис тра жи ва ња као и 

раз ма тра ња упо ред не те о ри је ко ја има да ле ко ве ће прак тич но и 
те о риј ско ис ку ство у све ри кор по ра тив ног упра вља ња и кор по ра-
тив ног пра ва. Свр ха овог ра да је да са гле да по сто је ће ути ца је раз-
ли чи тих за ко но дав них струк ту ра и пре до чи њи хо ве пред но сти и 
не до стат ке.

Ис тра жи ва ња ко ја су во ђе на по чет ком ово га ве ка, до ку мен-
то ва ла су ве ли ке раз ли ке у кон цен тра ци ји вла сни штва јав но ко-
ти ра них при вред них дру шта ва, ве ли чи ни и ду би ни тр жи шта ка-
пи та ла, по ли ти ци ис пла те ди ви ден ди и до ступ но сти екс тер них 
фи нан си ја фир ма ма у раз ли чи тим за мља ма. За јед нич ки еле мент у 
об ја шње њи ма ових раз ли ка је ко ли ко до бро су ин ве сти то ри, за јед-
но ак ци о на ри и кре ди то ри, ре гу ла ти вом за шти ће ни од пре у зи ма ња 
од стра не ме на џе ра и  ве ћин ских вла сни ка од но сно ак ци о на ра са 
кон трол ним па ке том ак ци ја. Овај рад опи су је раз ли ке у за ко ни ма 
и ефи ка сно сти њи хо ве при ме не у раз ли чи тим зе мља ма, рас пра вља 
о мо гу ћим ко ре ни ма ових раз ли ка, су ми ра њи хо ве по сле ди це, и 
про це њу је мо гу ће стра те ги је ре фор ме кор по ра тив ног упра вља ња.  
Прав ни при ступ је сва као ко ри сни ји за раз у ме ва ње кор по ра тив ног 
упра вља ња и ње го ве ре фор ме од кон вен ци о нал ног раз ли ко ва ња 
бан кар ски ори јен ти са них и тр жи шно ори јен ти са них фи нан сиј ских 
си сте ма. 
Кључ не ре чи: кор по ра тив но упра вља ње, кор по ра тив но пра во, за шти та 

ин ве сти то ра, пра ва ак ци о на ра, ак ци о нар ска дру штва. 
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Ве ћи на ис тра жи ва ња ве за них за кор по ра тив но упра вља ње у 
све ту по ка зу је је дан број ем пи рич ких кон стан ти. Раз ли чи ти еле-
мен ти фи нан сиј ских си сте ма зе ма ља као што су ве ли чи на и ду би на 
њи хо вих тр жи шта ка пи та ла, бр зи на из да ва ња хар ти ја од вред но-
сти, струк ту ре кор по ра тив ног вла сни штва, по ли ти ка ис пла те ди-
ви ден ди и ефи ка сност до де ле ин ве сти ци ја из гле да да су и кон цеп-
ту ал но и ем пи риј ски об ја шње ни ти ме ко ли ко до бро за ко ни у овим 
зе мља ма шти те спољ не (екс тер не или стра не) ин ве сти то ре. Пре ма 
ис тра жи ва њу, за шти та ак ци о на ра и кре ди то ра од стра не прав ног 
си сте ма је кључ на за раз у ме ва ње обра за ца кор по ра тив ног фи нан-
си ра ња у раз ли чи тим зе мља ма. Ис по ста вља се да је за шти та ин-
ве сти то ра кључ на, сто га што је у мно гим зе мља ма, пре у зи ма ње 
ка пи та ла ма њин ских ак ци о на ра и кре ди то ра од стра не круп них ак-
ци о на ра ши ро ко рас про стра ње на. Овај про блем ко ји је већ одав но 
при су тан у свет ском при вред ном жи во ту ни је стран ни до ма ћем 
при вред ном си сте му.  

Ка да спољ ни ин ве сти то ри фи нан си ра ју фир ме, они се су о-
ча ва ју са ри зи ком, ко ји је по не кад го то во из ве стан, да се при ход 
на њи хо ве ин ве сти ци је ни ка да не ће по јав ти ти бу ду ћи да по сто ји 
мо гућ ност да их круп ни ак ци о на ри или ме на џе ри тран сфе ри шу у 
ка пи тал дру штва .  Мо же се рeћи и да је  кор по ра тив но упра вља ње 
у ве ли кој ме ри, си стем ме ха ни за ма пре ко ко јих спољ ни ин ве сти то-
ри шти те се бе од ин сај де ра. Пре у зи ма ње кон тро ле над ве ћин ским 
ка пи та лом од стра не ин сај де ра се мо же по ја ви ти у раз ли чи тим об-
ли ци ма. У не ким слу ча је ви ма ин сај де ри про сто кра ду про фит. У 
дру гим слу ча је ви ма ин сај де ри про да ју укуп ну про из вод њу, ак ти ву 
или до дат не хар ти је од вред но сти у фир ми ко ју кон тро ли шу, тач-
ни је у дру гој фир ми чи ји су вла сни ци, по це на ма ис под тр жи шних. 
Та ко да ни ске тран сфер не це не, пот це ње на вред но сти имо ви не и 
сма ње ње про цен ту ал ног уче шћа за ра де ин ве сти то ра, иако су че сто 
у скла ду са за ко ном, има ју у из ве сном сми слу и ефе кат кра ђе. У 
дру гим пак слу ча је ви ма,  се спро во де и као на мер но про пу шта ње 
про је ка та, по ста вља ње мо гу ће не ква ли фи ко ва них чла но ва по ро ди-
це на ме на џер ске по зи ци је или пре ве ли ке за ра де ди рек то ра. Уоп-
ште но го во ре ћи, мо но по ли за ци ја у упра вља њу ком па ни јом је по-
ве за на са са да већ кла сич ним аген циј ским про бле мом. Ин сај де ри 
ко ри сте про фит фир ме ка ко би са ми за ра ди ли, уме сто да вра ћа ју 
но вац спољ ним ин ве сти то ри ма. По ста вља се пи та ње огра ни ча ва-
ња ова квих по ја ва   уко ли ко на пред на ве де ни слу ча је ви под ри ва ју 
функ ци о ни са ње фи нан сиј ског си сте ма. Са прав ног аспек та кор по-
ра тив ног упра вља ња, кључ ни ме ха ни зам је за шти та спољ них ин-
ве сти то ра – би ло да се ра ди о ак ци о на ри ма или кре ди то ри ма- кроз 
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прав ни си стем, што зна чи кроз про пи се и њи хо ву при ме ну. Ва ри-
ја ци је у про пи си ма и њи хо вој при ме ни су кључ не за раз у ме ва ње 
за што фир ме у не ким зе мља ма при вла че ви ше сред ста ва не го фир-
ме у не ким дру гим. По тен ци јал ни ак ци о на ри и кре ди то ри у ве ли-
кој ме ри фи нан си ра ју фир ме за то што су њи хо ва пра ва за шти ће на 
про пи си ма. 

Прав ни при ступ кор по ра тив ном упра вља њу је при род ни 
след раз во ја по след њих го ди на. По је ди ни упо ред ни ауто ри ви де 
фир ме као зби ро ве ин ве сти ци о них про је ка та и то ко ва нов ца ко је 
ови про јек ти ства ра ју, и сто га при род но ту ма че хар ти је од вред но-
сти као што су кре ди ти и ак ци је као по тра жи ва ња про ис те кла из 
ових то ко ва нов ца.1)

 Они не об ја шња ва ју за што би ме на џе ри вра ћа ли то ко ве нов-
ца ин ве сти то ри ма. Та ко ђе се ис ти че да се при нос то ко ва нов ца из 
про је ка та ин ве сти то ри ма не мо же сма тра ти из ве сним, и да ин сај-
де ри мо гу да ко ри сте ове ре сур се за сти ца ње соп стве не до би ти. 
Исти ауто ри ви де фи нан сиј ска по тра жи ва ња као уго во ре ко ји да ју 
спољ ним ин ве сти то ри ма, као што су ак ци о на ри и кре ди то ри, пра-
во на по тра жи ва ње на то ко ви ма нов ца. По њи хо вом мо де лу, огра-
ни ча ва ње тран сфе ра ка пи та ла од стра не ин сај де ра пред ста вља ре-
зи ду ал но вла сни штво над хар ти ја ма од вред но сти пред у зет ни ка 
ко је по ве ћа ва њи хо во ин те ре со ва ње за хар ти је од вред но сти у од-
но су на спо ред не до хот ке.2) Ис тра жи ва ња да љег кључ ног на прет ка 
фо ку си ра ју се на моћ ин ве сти то ра у од но су на ин сај де ре, и пра ве 
раз ли ку из ме ђу уго вор них и ре зи ду ал них пра ва кон тро ле ко је ин-
ве сти то ри има ју.3) Еко но ми сти су ко ри сти ли ову иде ју ка ко би об-
ли ко ва ли фи нан сиј ске ин стру мен те не у сми слу њи хо вих то ко ва 
нов ца, већ у сми слу пра ва ко је они да ју сво јим вла сни ци ма. У овим 
окви ри ма, ин ве сти то ри до би ја ју но вац са мо за то што има ју моћ. 
То мо же би ти моћ да ме ња ју ди рек то ре, да из вр ше при ти сак да се 
ис пла те ди ви ден де, да се за у ста ви про је кат или план ко ји ко ри сти 
ин сај де ри ма на ра чун спољ них ин ве сти то ра, да ту же ди рек то ре 
и до би ју на кна ду, или да ли кви ди ра ју фир му и оства ре при хо де. 
Про ме на струк ту ре ка пи та ла у фир ми ме ња по де лу мо ћи из ме ђу 
ин сај де ра и спољ них ин ве сти то ра, и та ко го то во из ве сно ме ња по-

1) Fran co Mo di gli a ni and Mer ton H Mil ler, „The cost of ca pi tal, cor po ra tion fi nan ce and the ory 
of in vest ment“, TheAmericanEconomicReview, Ju ne 1958, стр. 212.

2) Mic hael C. Jen sen and Wil li am H. Mec kling, „The ory of the Firm: Ma na ge rial Be ha vi or, 
Agency Costs and Ow ner ship Struc tu re“, JournalofFinancialEconomics,Oc to ber, 1976, V. 
3, No. 4, стр. 305-360. 

3) Ис тра жи ва ње ви ше ауто ра су ми ра но је у Oli ver Hart and John Mo o re, „Debt and Se ni o rity: 
An Analysis of the Ro le of Hard Cla ims in Con stra i ning Ma na ge ment, NationalBureauof
EconomicResearch, Inc, http://www.nber.org/pa pers/w4886.pdf
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ли ти ку ин ве сти ци ја фир ме. И у уго вор ним окви ри ма, и у окви ри-
ма ре зи ду ал них пра ва кон тро ле, пра ва ин ве сти то ра су за шти ће на и 
по не кад чак пре ци зи ра на од стра не прав ног си сте ма.4)

Про пи си и ква ли тет њи хо ве при ме не од стра не ре гу ла то ра 
и су до ва су кључ ни еле мен ти кор по ра тив ног упра вља ња и фи нан-
си ја. Ка да су пра ва ин ве сти то ра као што су пра во гла са ак ци о на-
ра и пра во на ре ор га ни за ци ју и ли кви да ци ју кре ди то ра ши ро ка 
и ка да их за ко но дав ци и су до ви до бро шти те, ин ве сти то ри же ле 
да ула жу у фир ме. На су прот то ме, ка да прав ни си стем не шти ти 
спољ не ин ве сти то ре, кор по ра тив но упра вља ње и екс тер не фи нан-
си је не функ ци о ни шу до бро. Упо ред ни ауто ри пре по зна ју уло гу 
прав ног си сте ма ка да пи шу: „Овај по глед на фир му ис ти че ва жну 
уло гу ко ју прав ни си стем и за кон игра ју у дру штве ним ор га ни за ци-
ја ма, на ро чи то у ор га ни за ци ји еко ном ске ак тив но сти. Ста ту тар но 
пра во по ста вља гра ни це у по гле ду вр ста уго во ра ко је по је дин ци и 
ор га ни за ци је сме ју да за кљу че а да не ри зи ку ју да бу ду кри вич но 
го ње ни. Су до ви од лу чу ју о уго во ри ма из ме ђу уго вор них стра на  и 
ства ра ју суд ску прак су ко ја чи ни оби чај но пра во. Све ове ак тив но-
сти вла сти ути чу и на вр сту уго во ра ко ји се за кљу чу ју и на сте пен 
си гур но сти за кљу че ња уго во ра.“5) Уко ли ко не по сто ји за шти та ин-
ве сти то ра, ин сај де ри мо гу да кра ду про фит фир ме са вр ше но ефи-
ка сно. Ни је дан ра ци о нал ни спољ ни ин ве сти тор не ће фи нан си ра ти 
фир му ко ја не ма до бру ре пу та ци ју. Ка ко се за шти та ин ве сти то ра 
по бољ ша ва, ин сај де ри мо ра ју да се упу сте у да ле ко де ви јант ни је 
ди вер зи је као што је по ста вља ње по сред нич ких фир ми у ко је усме-
ра ва ју про фит. Ипак, ови ме ха ни зми су још увек до вољ но ефи ка-
сни да би ин сај де ри од лу чи ва ли да пре у сме ра ва ју про фит у ве ли-
кој ме ри. Ка да је за шти та ин ве сти то ра ве о ма до бра, нај ви ше што 
ин сај де ри мо гу да ура де је да са ме се бе пре пла те, по ста ве ро ђа ке у 
ме наџ мент и иза бе ру не ке штет не про јек те. По сле од ре ђе не тач ке, 
мо же би ти бо ље јед но став но пла ти ти ди ви ден де. Ка ко ди вер зи о на 
тех но ло ги ја по ста је ма ње ефи ка сна, ин сај де ри тран сфе ри шу ма-
ње и њи хо ва лич на бе не фи ци је од кон тро ле се сма њу ју. Фир ме та-
да до би ја ју спољ не фи нан си је под по вољ ни јим усло ви ма. Прав ни 
при ступ кор по ра тив ном упра вља њу се по ја вљу је као вр ло ва жан 
аспект и у број ним пи та њи ма у фи нан си ја ма. 

4) На при мер, уго вор но пра во ба ви се спо ра зу ми ма о ко ји ма се при ват но пре го ва ра, док 
про пи си ко ји се од но се на пред у зе ћа, сте чај и хар ти је од вред но сти по себ но пре ци зи ра-
ју не ка од пра ва кор по ра тив них ин сај де ра и спољ них ин ве сти то ра.

5) The ory of the Firm: Ma na ge rial Be ha vi or, Mic hael C. Jen sen and Wil li am H. Mec kling, 
„Agency Costs and Ow ner ship Struc tu re“, JournalofFinancialEconomics,Oc to ber, 1976, 
V. 3, No. 4, стр. 305-360.
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1.УСМЕРЕЊЕРЕГУЛАТИВЕ
КАЗАШТИТИИНВЕСТИТОРА

Ка да ин ве сти то ри фи нан си ра ју фир ме, они ти пич но сти чу 
од ре ђе на пра ва или мо ћи ге не рал но за шти ће не кроз при ме ну ре гу-
ла ти ве и за ко на. Пра ва за шти ће них ак ци о на ра укљу чу ју и пра во на 
ди ви ден де по прин ци пу про-ра та, пра во гла са ња за ди рек то ра, пра-
во уче шћа на скуп шти на ма ак ци о на ра, пра во при ја вљи ва ња за но-
во и зда те хар ти је од вред но сти под истим усло ви ма као ин сај де ри, 
пра во да ту же ди рек то ре или ве ћи ну у слу ча ју сум ње на зло у по тре-
бу да тих пра ва, пра во са зи ва ња ван ред не ску шти не ак ци о на ра итд. 
Про пи си ко ји шти те кре ди то ре у ве ли кој ме ри се ба ве сте ча јем и 
по ступ ци ма ре ор га ни за ци је, и укљу чу ју ме ре ко је омо гу ћа ва ју 
кре ди то ри ма да пре у зму имо ви ну ко ја је под хи по те ком, да за шти-
те сво је пра во пр вен ства и да оте жа ју фир ма ма да тра же за шти ту 
су да у слу ча ју ре ор ган за ци је. У раз ли чи тим ју рис дик ци ја ма пра ви-
ла ко ја шти те ин ве сти то ре по ти чу из раз ли чи тих из во ра, укљу чу-
ју ћи про пи се ко ји се од но се на пред у зе ћа, хар ти је од вред но сти, 
сте чај, пре у зи ма ње и кон ку рен ци ју, али и ре гу ла ти ву тр жи шта хар-
ти ја од вред но сти и ра чу но вод стве не стан дар де. При ме на про пи са 
је јед на ко ва жна као њи хо ва са др жи на. У ве ћи ни зе ма ља про пи си 
и ре гу ла ти ва се де ли мич но при ме њу ју од стра не ре гу ла то ра тр жи-
шта, де ли мич но од стра не су до ва, а де ли мич но и од стра не са мих 
уче сни ка на тр жи шту. Пра ва свих спољ них ин ве сти то ра, би ло да 
су ве ли ки или ма ли, ак ци о на ра или кре ди то ри, мо ра ју би ти за шти-
ће на. У слу ча ју не по сто ја ња ефи ка сне при ме не пра ва, ин сај де ри 
не би баш има ли раз ло га да ис пла ћу ју кре ди то ре или да ди стри бу-
и ра ју про фит ак ци о на ри ма, а ме ха ни зми спољ њог фи нан си ра ња 
би те жи ли да се уру ше. На гла сак на прав ним нор ма ма и про пи си ма 
ко ји шти те спољ не ин ве сти то ре сто ји у оштром кон тра сту са тра-
ди ци о нал ном пер спек ти вом ’’пра ва и еко но ми је’’ о фи нан сиј ским 
уго во ри ма. Пре ма тој пер спек ти ви, ве ћи део ре гу ла ти ве о фи нан-
сиј ским тр жи шти ма је не по тре бан сто га што се фи нан сиј ски уго-
во ри за кљу чу ју из ме ђу со фи сти ци ра них еми те на та и со фи сти ци-
ра них ин ве сти то ра. Ге не рал но, ин ве сти то ри пре по зна ју ри зик, 
ка жња ва ју ћи фир ме ко је не от кри ва ју ин фор ма ци је о се би и не оба-
ве зу ју се уго во ром да ће шти ти ти ин ве сти то ре. Ка ко пред у зет ни ци 
при хва та ју овај ри зик ка да еми ту ју хар ти је од вред но сти, они има-
ју мо тив да се кроз уго во ре са ин ве сти то ри ма оба ве жу да огра ни че 
соп стве не ин те ре се ин сај де ра. Јед но од ми шље ња упо ред не те о ри-
је је да све док се ови уго во ри при ме њу ју, фи нан сиј ска тр жи шта не 
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зах те ва ју ре гу ла ти ву.6) Ова кво схва та ње, су штин ски се за сни ва на 
суд ској за шти ти ре а ли за ци је уго во ра. У на шој зе мљи као и у ве ћи-
ни зе ма ља у окру же њу ова за шти та фор мал но по сто ји али прак-
тич но се ја ко те шко спро во ди. Су до ви чак че сто ни су у мо гућ но сти 
или не же ле да уло же нео п ход не ре сур се ка ко би утвр ди ли чи ње ни-
це ко је се ти чу сло же них уго во ра. Они су та ко ђе спо ри, под ло жни 
по ли тич ким при ти сци ма и по вре ме но ко рум пи ра ни. Ка да је за-
шти та при ват них уго во ра кроз суд ски си стем ску па, дру ги об ли ци 
за шти те имо вин ских пра ва, као што су про пи си о чи јој при ме ни се 
ста ра суд или чак ре гу ла ти ва чи ју при ме ну кон тро ли ше вла да, мо-
гу би ти ефи ка сни ји. Мо же би ти бо ље има ти уго во ре ога ни че не 
про пи си ма и ре гу ла ти вом ко ји се при ме њу ју не го нео гра ни че не 
уго во ре ко ји се не при ме њу ју. Нај е фи ка сни ји об лик за шти те фи-
нан сиј ских аран жма на је у ве ли кој ме ри ем пи риј ско пи та ње. До ка-
зи ме ђу тим по би ја ју хи по те зу да је при ват но уго ва ра ње до вољ но. 
Чак и ме ђу зе мља ма где пра во су ђе до бро функ ци о ни ше, оне са за-
ко ни ма и ре гу ла ти вом ко је ви ше шти те ин ве сти то ре има ју бо ље 
раз ви је но тр жи ште ка пи та ла.7) Ову тврд њу исти упо ред ни ауто ри 
раз ма тра ју у спро ве де ном ис тра жи ва њу гру пе кључ них прав них 
нор ми ко је шти те ак ци о на ре и кре ди то ре и до ку мен ту ју да ове нор-
ме пре о вла да ва ју у 49 зе ма ља у све ту. Та ко ђе, ску пља ју ове нор ме 
у ин ди ка то ре ак ци о нар ских (ан ти ди рек тор ских) и кре ди тор ских 
пра ва у сва кој зе мљи, и раз ма тра ју не ко ли ко ме ри ла ква ли те та њи-
хо ве при ме не, као што су ефи ка сност пра во суд ног си сте ма и ме ри-
ло ква ли те та ра чу но вод стве них стан дар да. Ва ри ја би ле се ко ри сте 
као за ме не за од нос за ко на пре ма за шти ти ин ве сти то ра ка ко би ис-
пи та ли ва ри ја ци је прав них нор ми и ква ли тет при ме не у раз ли чи-
тим зе мља ма и кроз раз ли чи те прав не си сте ме. Из спро ве де ног ис-
тра жи ва ња се до шло до за кључ ка, да пи та ње ко ли ко до бро прав не 
нор ме шти те спољ не ин ве сти то ре, си сте ма тич но ва ри ра за ви сно 
од из во ра пра ва. Зе мље са оби чај ним пра вом има ју нај ја чу за шти-
ту спољ них ин ве сти то ра, ак ци о на ра и кре ди то ра, док зе мље са 
фран цу ским ци вил ним пра вом има ју нај сла би ју за шти ту. Зе мље са 
не мач ким ци вил ним пра вом и скан ди нав ске зе мље на ла зе се из ме-
ђу, прем да, по ре ђе ња ра ди, оне има ју ја чу за шти ту кре ди то ра, по-
себ но оних чи ја су пра ва обез бе ђе на. Ге не рал но узев ши, раз ли ке 
из ме ђу прав них из во ра нај бо ље опи су је схва та ње да не ке зе мље 
шти те све спољ не ин ве сти то ре бо ље од дру гих, а не схва та ње да 
не ке зе мље шти те ак ци о на ре, док дру ге шти те кре ди то ре. Тре ба 
још ука за ти на зна чај не раз ли ке ме ђу зе мља ма у ква ли те ту при ме-

6) Sti gler, Ge or ge, „Pu blic re gu la tion of the se cu ri ti es mar ket“, JournalofBusiness, 37,  117–
142, UniversitiyofChicagoPress, 1964, стр. 382.

7) La Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A., Vishny, R., „Law and fi nan ce“,Journalof
PoliticalEconomy 106, http://www.nber.org/pa pers/w5661.pdf 
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не за ко на, ко ји се ме ри ефи ка сно шћу пра во су ђа, (не по сто ја њем) 
ко руп ци је, и ква ли те том ра чу но вод стве них стан дар да. За раз ли ку 
од прав них нор ми, ко је из гле да не за ви се од ступ ња еко ном ског 
раз во ја, ква ли тет њи хо ве при ме не је ви ши у бо га ти јим зе мља ма. 
Ге не рал но бо га ти је скан ди нав ске и зе мље не мач ке прав не тра ди-
ци је по ка зу ју нај бо ље ре зул та те у ефи ка сно сти пра во су дог си сте-
ма. Зе мље фран цу ске прав не тра ди ци је има ју нај ни жи ква ли те те 
при ме не про пи са од све че ти ри прав не тра ди ци је, чак и у кон тро ли 
до хот ка  по гла ви ста нов ни ка. Ка ко су из во ри пра ва у ви со кој ко ре-
ла ци ји са са др жа јем за ко на, и ка ко су услов но на зва не „прав не по-
ро ди це“ на ста ле пре не го што су се фи нан сиј ска тр жи шта раз ви ла, 
ни је ве ор ват но да су се про пи си пи са ли пре све га као од го вор на 
при ти сак тр жи шта. Та ко се на ме ће и сле де ће пи та ње: За што оби-
чај но пра во у ве ћој ме ри шти ти ин ве сти то ре не го ци вил но пра во? 
Ова пи та ња не ма ју при хва ће не од го во ре. Тре ба ипак на пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу две раз ли чи те вр сте об ја шње ња: ’’пра во суд на’’ об-
ја шње ња ко ја се ба ве раз ли ка ма у прав ним фи ло зо фи ја ма ко ри сте-
ћи ор га ни за ци ју прав ног си сте ма, и ’’по ли тич ка’’ об ја шње ња ко ја 
се ба ве овим раз ли ка ма ко ри сте ћи по ли тич ку исто ри ју. Гру па упо-
ред них ауто ра је по ку ша ла да об ја сни за што оби чај но пра во бо ље 
шти ти ин ве сти то ре не го ци вил но пра во. Прав не нор ме у си сте му 
оби чај ног пра ва обич но ства ра ју су ди је, оно је за сно ва но на пре-
сце ден ти ма и ин спи ри са но оп штим прин ци пи ма као што су фи ду-
ци јар на ду жност или на че ло по ште ња. Од су ди ја се оче ку је да пре-
су ђу ју у но вим слу ча је ви ма при ме ном ових оп штих прин ци па чак 
и ка да од ре ђе но по на ша ње још увек ни је опи са но или за бра ње но 
про пи си ма. Екс пан зи ја прав них пре це де на та на до дат на кр ше ња 
по ве ре нич ких оба ве за и страх од та кве екс пан зи је огра ни ча ва ју 
прен ше ње ка пи та ла од стра не ин сај де ра у зе мља ма оби чај ног пра-
ва. На су прот то ме, за ко не у си сте ми ма ци вил ног пра ва до но си за-
ко но дав на власт, а су ди је не тре ба да иду из ван гра ни ца про пи са и 
при ме њу ју ’’smell“ те сто ве или до но се су до ве о по ште њу. Као по-
сле ди ца то га, кор по ра тив ни ин сај дер ко ји про на ђе на чин за пре нос 
ка пи та ла спољ них ин ве сти то ра ко ји ни је екс пли цит но за бра њен 
про пи си ма, мо же без стра ха од суд ске од лу ке да то и ура ди. Шта-
ви ше, у зе мља ма ци вил ног пра ва, су до ви не ин тер ве ни шу у ткз. 
„self-dealing“ тран сак ци ја ма све док оне има ју мо гу ћу по слов ну 
свр ху. Не ја сни прин ци пи по ве ре нич ке ова бе зе оби чај ног пра ва у 
ве ћој ме ри шти те ин ве сти то ре не го пот пу но ја сна пра ви ла ци вил-
ног пра ва, ко ја до вољ но кре а тив ни ин сај де ри че сто мо гу за о би ћи. 
У прин ци пу је ла ко за ми сли ти да ће су ди је ис ко ри сти ти дис кре ци-
о но пра во у зе мља ма оби чај ног пра ва ка ко би су зи ли ин тер пре та-
ци ју по ве ре нич ке оба ве зе и ка зни ли пре но ше ње ка пи та ла уме сто 
да је за бра не. Су ди је ко је су де по оби чај ном пра ву та ко ђе у прин-
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ци пу мо гу да ко ри сте сво је дис кре ци о но пра во ка ко би слу жи ли 
по ли тич ким ин те ре си ма, на ро чи то ка да спољ ни ин ве сти то ри вр ше 
оп струк ци ју ци ље ва вла де. Ни је до вољ но фо ку си ра ти се на пра во-
суд ну моћ ка ко би се об ја сни ла за шти та ин ве сти то ра; по треб на је 
по ли тич ка и исто риј ска ана ли за пра во суд них ци ље ва. Из ове пер-
спек ти ве, ве жне по ли тич ке и исто риј ске раз ли ке из ме ђу зе ма ља 
ма ти ца об ли ку ју њи хо ве за ко не. Ово не зна чи да се за ко ни ни ка да 
не ме ња ју, већ пре су ге ри ше да исто ри ја има трај не ефек те.8) Не-
дав но ис тра жи ва ње по др жа ва ми шље ње да је ци вил но пра во по ве-
за но са ве ћом ин тер вен ци јом др жа ве у обла сти еко ном ских ак тив-
но сти и сла би јој за шти ти при ват не имо ви не не го оби чај но пра во. 

2.МОДЕЛИВЛАСНИШТВАИКОНТРОЛЕ

Фо ку си ра ње на пре вен ци ју пре но са ка пи та ла ин ве сти то ра 
има број не по сле ди це на вла снич ку струк ту ру пред у зе ћа. Нај про-
сти је узев ши, ка да су пра ва ин ве сти то ра ло ше за шти ће на и ка да 
је пре но ше ње ка пи та ла мо гу ће, кон тро ла до би ја енорм ну ва жност 
за то што ин сај де ри ма пру жа мо гућ ност да ефи ка сно пре но се ка-
пи тал. Ка да ин сај де ри за и ста пре но се ка пи тал, та ко зва не лич не 
бе не фи ци је кон тро ле по ста ју ва жан удео у вред но сти фир ме. Ова 
оп сер ва ци ја до во ди до пи та ња: да ли ће кон тро ла у та квом окру же-
њу би ти кон цен три са на у ру ка ма пред у зет ни ка или дис пер зи ра на 
ме ђу ин ве сти то ри ма? Упра во пи та ње ко ко ће нај ве ро ват ни је кон-
тро ла би ти рас по де ље на ни је до би ло ја сан од го вор. Из не ко ли ко 
раз ло га, пред у зет ни ци мо гу же ле ти да за др же ко тро лу над фир ма-
ма ка да је за шти та ин ве сти то ра сла ба.9) Из свих ових раз ло га, фир-

8) La Por ta, Ra fael Lo pez-de-Si la nes, Flo ren cio Shle i fer, An drei Vishny, Ro bert, „The Qu a lity 
of Go vern mant“, JournalofLawandEconomics, Ox ford Uni ver sity Press, No15, 1999, стр. 
298. Ауто ри су  ми шље ња да је ва жан исто риј ски фак тор ко ји об ли ку је за ко не чи ње ни-
ца да др жа ва има ре ла тив но ве ћу уло гу у ре гу ли са њу по сло ва ња у зе мља ма ци вил ног 
пра ва не го у зе мља ма оби чај ног пра ва. Је дан еле мент овог гле ди шта, ко ји су су ге ри са ли 
Фи нер (1997) и дру ги исто ри ча ри, ука зу је на раз ли ке у ре ла тив ној мо ћи кра ља и вла-
сни ка имо ви не кроз евоп ске зе мље. У Ен гле ској од се дам на е стог ве ка на да ље, кру на је 
де ли мич но из гу би ла кон тор лу над су до ви ма, до че га је до шло под ути ца јем пар ла мен та 
и вла сни ка имо ви не ко ји су њи ме до ми ни ра ли. Као по сле ди ца то га, оби чај но пра во је 
ево лу и ра ло ка ко би за шти ти ло при ват ну имо ви ну од кру не. То ком вре ме на, су до ви су 
про ши ри ли ову за шти ту вла сни ка имо ви не на ин ве сти то ре. У Фран цу ској и Не мач кој 
на су прот то ме, моћ пар ла мен та је би ла ма ња. Тр го вин ски за ко ни су усво је ни тек у де-
вет на е стом ве ку од стра не два ве ли ка твор ца др жа ва На по ле о на и Би змар ка, ка ко би 
омо гу ћи ли др жа ви да бо ље ре гу ли ше еко ном ску ак тив ност. То ком вре ме на, др жа ва је 
за др жа ла по ли тич ку кон тро лу над фир ма ма и опи ра ла се ње ној пре да ји фи нан си је ри ма. 
Мо жда је јед на ко ва жно да др жа ва у зе мља ма ци вил ног пра ва ни је пре да ла соп стве ни 
ути цај на еко ном ске од лу ке су до ви ма, те је сто га за др жа ла за кон ски при ступ тр го вин-
ским за ко ни ма.

9) Ви ше раз ли чи тих упо ред них ауто ра при ме ћу ју да уко ли ко тран сфер сред ста ва ин ве сти-
то ра зах те ва тај ност, рас по де ла кон тро ле мо же огра ни чи ти пред у зет ни ка ви ше не го што 
то он же ли. Они су та ко ђе ми шље ња да ако пред у зет ник рас по де ли кон тро лу из ме ђу 
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ма ма у зе мља ма са сла бом за шти том ин ве сти то ра мо же би ти по-
треб на кон цен три са на кон тро ла. По је ди ни упо ред ни ауто ри има ју 
су прот но ми шље ње.10) Ка да је за шти та ин ве сти то ра сла ба, кон тро-
ла ра су та из ме ђу не ко ли ко ве ли ких ин ве сти то ра- од ко јих ни је дан 
не мо же кон тро ли са ти од лу ке фир ме без са гла сно сти са оста ли ма, 
од но сно, ка да не по сто ји је дан ак ци о нар са пра вом кон тро ле, а са-
гла сност не ко ли ко ве ли ких ин ве сти то ра (бор да) је по треб на за ве-
ли ке кор по ра тив не по ду хва те, ови ин ве сти то ри мо гу ску па има ти 
до вољ но пра ва над то ко вим го то ви не и да иза бе ру да огра ни че пре-
нос ка пи та ла пре о ста лих ак ци о на ра и ефи ка сно ис пла те про фит 
као ди ви ден де. Ра си па ње кон тро ле са јед не стра не мо же сма њи ти 
не е фи ка сно пре но ше ње ка пи та ла, али са дру ге стра не се мо же по-
ја ви ти и као оп ти мал на по ли ти ка за пред у зет ни ка ко ји мак си ми зи-
ра бо гат ство. Пред у зет ник рас по ла же са ви ше на чи на за за др жа ва-
ње кон тро ле над фир мом. Он мо же про да ти ак ци је са огра ни че ним 
пра вом гла са аут са је дир ма, а да ипак за др жи кон тро лу др же ћи се 
ак ци ја са пре чим пра вом гла са. Та ко ђе мо же ко ри сти ти пи ра ми дал-
ну струк ту ру у ко јој хол динг ком па ни ја ко ју он кон тро ли ше про-
да је удео суб си ди ја ра ко ји и са ма кон тро ли ше.11) Пред у зет ник та-
ко ђе мо же да за др жи кон тро лу по мо ћу уна кр сног вла сни штва над 
их не ку пе све. А шта је са ди стри бу ци јом пра ва на то ко ве нов ца 
ме ђу ин ве сти то ри ма на су прот кон тро ли? Ако пред у зет ник за др жи 
кон тро лу над фир мом, ка ко мо же да при ку пи би ло ка ква екс тер на 
сред ства од спољ них ин ве сти то ра – за фи нан си ра ње или за ди вер-
зи фи ко ва ње – чи ји ће ка пи тал би ти пре не шен?12) Ис по ста ви ло се 

мно го ин ве сти то ра, они се од ри чу пре ми је ’’при ват них бе не фи ци ја’’ код пре у зи ма ња.  
Bebchuk, L., The rent pro tec tion the ory of cor po ra te ow ner ship and con trol, Na ti o nal bu reu of 
eco no mic re se arch, WorkingPaper7203, Mas sac hu setts, 1999. http://www.nber.org/pa pers/
w7203.pdf je ta ko đe mi šlje nja da у мо де лу ди фу зне струк ту ре, кон тро ле ни су ста бил не 
ка да ин ве сти то ри мо гу да кон цен три шу кон тро лу а да за то не пла те у пот пу но сти. Ко-
нач но, пред у зет ни ку  мо же би ти по треб но да за др жи кон тро лу над фир мом за то што 
је ре пу та ци ја по треб на ка ко би се при ку пи ла спољ на сред ства ка да је прав на за шти та 
спољ них ин ве сти то ра сла ба.

10) Ben ned sen, M., Wol fen zon, D., The ba lan ce of po wer in clo sely held cor po ra ti ons, Journalof
FinancialEconomics,  2000, стр. 113-139

11) Ауто ри по ка зу ју да пред у зет ник у том слу ча ју мо же да кон тро ли ше ћер ку фир му а да не 
по се ду је зна ча јан део ње них пра ва у ве зи то ко ва нов ца, и да су та кве за ми сли при влач-
ни је ка да је за шти та спољ них ин ве сти то ра сла би ја.

12) Jen sen, M., Mec kling, W. The ory of the firm: ma na ge rial be ha vi or, agency costs, and ow ner-
ship struc tu re. JournalofFinancialEconomics 3, 305–360. У свом та да шњем ра ду ауто ри 
су су ге ри са ли да вла сни штво над го то вин ским про ме том од стра не пред у зет ни ка сма-
њу је мо ти ва ци ју за пре но сом ка пи та ла и по ди же мо ти ва ци ју за ис пла ту ди ви ден ди.  La 
Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A., Vishny, R., “In ve stor pro tec tion and cor po ra te va-
lu a tion”. NBER Wor king Pa per 7403.,  1999,  по ка зу ју да је ова по тре ба за ве ћим вла сни-
штвом над про ме том го то ви не као оба ве за на сма њи ва ње тран сфе ра од стра не ин сај де ра 
ве ћа у зе мља ма са сла би јом за шти том ак ци о на ра. До ступ ни до ка зи о обра сци ма вла-
снич ке струк ту ре у све ту го во ре у при лог ва жно сти за шти те ин ве сти то ра. Овај до каз је 
до би јен за је дан број раз ли чи тих зе ма ља, укљу чу ју ћи Не мач ку (Ed wards, J., Fischer, K., 
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да су на ла зи у скла ду са те о ри јом да прав но окру же ње об ли ку је 
вред ност при ват них бе не фи ци ја кон тро ле и ти ме од ре ђу је рав но-
те жу вла снич ке струк ту ре. Мо жда су нај ва жни ји за кључ ци про ис-
те кли из ових на ла за сту ди је кор по ра тив ног упра вља ња, ре ла тив-
на не ва жност прин ци пал-агент те о ри је у ве ћи ни зе ма ља у све ту 
и цен тра ли за ци ја кон тро ле. У ве ли ким кро по ра ци ја ма ве ћи не зе-
ма ља фун да мен тал ни аген циј ски про блем ни је кон фликт из ме ђу 
спољ них ин ве сти то ра и ме на џе ра, већ пре онај из ме ђу спољ них 
ин ве сти то ра и круп них ак ци о на ра ко ји има ју го то во пот пу но кон-
тро лу над ме на џе ри ма.

2.1.Финансијскатржишта

Основ но схва та ње прав ног при сту па је да за шти та ин ве сти-
то ра под сти че раз вој фи нан сиј ских тр жи шта. Ка да су ин ве сти то ри 
за шти ће ни од пре о ти ма ња ка пи та ла, они хар ти је од вред но сти пла-
ћа ју ви ше, због че га је пред у зет ни ци ма њи хо во еми то ва ње при ма-
мљи ви је. Ово се од но си и на кре ди то ре и на ак ци о на ре. Пра ва кре-
ди то ра под сти чу раз вој по зај ми ца,  и пре ци зи ра на струк ту ра ових 
пра ва мо же ал тер на тив но да фа во ри зу је бан кар ске по зај ми це или 
тр жи шне по зај ми це. Ак ци о нар ско пар во под сти че раз вој тр жи шта 
хар ти ја ма од вред но сти, као про це на вред но сти фир ми, ко та ци је 
на бер зан ском и ван бер зан ском тр жи шту као и ини циј лну јав ну по-
ну ду ХОВ . За шти та и ак ци о на ра и кре ди то ра под ра зу ме ва не са мо 
за шти ту пра ва до но ше њем за ко на и ре гу ла ти ве, већ и ефи ка сност 
њи хо ве при ме не.

Banks, “Fi nan ce and In vest ment in West Ger many Sin ce 1970”, UniversityPress,Cambrid-
ge, 1994) UK.,; Gor ton, G., Schmid, F. Uni ver sal ban king and the per for man ce of Ger man 
firms. JournalofFinancialEconomics 58, 29–80, 2000), Ита ли ју (Bar ca, F. On cor po ra te 
go ver nan ce in Italy: is su es, facts, and agency, workingpaper. Bank of Italy, Ro me,1995), и 
се дам зе ма ља Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (Euro pean Cor po ra te Go ver-
nan ce Net work, 1997) У ко јем опи су ју кон цен тра ци ју вла сни штва у свом узор ку од 49 
зе ма ља, док по је ди ни ауто ри ис пи ту ју обра сце кон тро ле у нај ве ћим фир ма ма из сва ке 
од 27 бо га тих еко но ми ја. Ти по да ци по ка зу ју да у зе мља ма са сла бом за шти том ин ве-
сти то ра ти пич но по сто ји кон цен три са ни ја кон тро ла фир ми не го у зе ма ља ма са до бром 
за шти том ин ве сти то ра. У пр вом слу ча ју, чак и нај ве ћа пред у зе ћа обич но кон тро ли шу 
или др жа ва или по ро ди це ко је су их осно ва ле или ку пи ле. У дру гом слу ча ју, код зе ма ља 
са ја чом за шти том ин ве сти то ра, Бер ле и Ме анс кор по ра ци ја- са дис пер зи ра ним ак ци-
о на ри ма и про фе си о нал ним ме на џе ри ма ко ји има ју кон тро лу, је че шћи слу чај. Док у 
свом ра ду (Cla es sens, S., Djan kov, S., Lang, L., “The se pa ra tion of ow ner ship and con trol in 
East Asian cor po ra ti ons”, JournalofFinancialEconomics 58, 81–112, 200)  ис пи ту ју узо рак 
од го то во 3.000 фир ми из 9 ис точ но а зиј ских еко но ми ја. Из у зи ма ју ћи у Ја па ну ко ји има 
при лич но до бру за шти ту ак ци о на ра, где је при ме ће на до ми на ци ја по ро дич не кон тро ле 
и по ро дич ни ме наџ мент у кор по ра ци ја ма из њи хо вог узор ка, уз де ли мич ну кон тро лу др-
жа ве та ко ђе. Они та ко ђе пред ста вља ју зна ча јан до каз по сто ја ња ’’кро ни-ка пи та ли зма’’ 
у Ази ји: из ван Ја па на, топ 10 по ро ди ца у сва кој од пре о ста лих 8 зе ма ља ко је су про у-
ча ва не кон тро ли шу из ме ђу 18 и 58 про це на та вред но сти агре га та хар ти ја од вред но сти 
уве де них у про мет.
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По је ди не сту ди ја спро ве де не по чет ком 2000 – тих го ди на су 
ус по ста ви ле ве зу из ме ђу за шти те ин ве сти то ра, вла сни штва ин сај-
де ра над то ко ви ма нов ца и вред но ва ња кор по ра тив ног пред у зе-
ћа.13) У истом пе ри о ду спро ве де но је још не ко ли ко ис тра жи ва ња 
са ци љем по твр ђи ва ња да је ве ће вла сни штво ин сај де ра над то-
ко ви ма нов ца по ве за но са ве ћим вред но ва њем кор по ра тив не имо-
ви не, док се ве ћа кон тро ла ин сај де ра над пра вом гла са по ве зу је 
са ма њим вред но ва њем кор по ра тив не имо ви не. Ко ри сте ћи узо рак 
од 27 пред у зе ћа бо га тих еко но ми ја, упо ред ни ауто ри про на ла зе да 
фир ме у зе мља ма са бо љом за шти том ак ци о на ра има ју ве ћи То би-
нов Q ко е фи ци јент од фир ми у зе мља ма са сла бом за шти том. Они 
та ко ђе про на ла зе да је ве ће ин сај дер ско вла сни штво над то ко ви-
ма нов ца (сла бо) по ве за но са ве ћим вред но ва њем кор по ра тив ног 
пред у зе ћа, и да је овај ефе кат ве ћи у зе мља ма са сла бом за шти том 
ак ци о на ра. Ови ре зул та ти по твр ђу ју зна чај за шти те ин ве сти то ра и 
вла сни штва над то ко ви ма нов ца од стра не ин сај де ра код огра ни ча-
ва ња тран сфе ра ка пи та ла од стра не ин сај де ра.14)  Зе мље у ко ји ма је 
из ра же на сла би ја за шти та ин ве сти то ра, ин сај де ри мо гу ко рект но 
да се по на ша ју пре ма спољ ним ин ве сти то ри ма све док су из гле ди 
за бу дућ ност све тли и док су за ин те ре со ва ни за на ста вак спољ ног 
фи нан си ра ња. Ме ђу тим, ка да схва те да ће до ћи до по гор ша ња си-
ту а ци је, ин сај де ри че шће при бе га ва ју тран сфе ри са њу ка пи та ла, а 
спољ ни ин ве сти то ри, би ло да су ак ци о на ри или кре ди то ри, ни су у 
мо гућ но сти да би ло шта пре ду зму по во дом то га. Еска ла ци јом на-
пред на ве де ног ну жно до во ди до па да це на хар ти ја од вред но сти а 
са мим тим и до па да вред но сти ка пи та ла.15) 

2.2Стварнепоследице

За шти та ин ве сти то ра за јед но са ефек том ко ји има на фи-
нан сиј ска тр жи шта ути че на ствар ну еко но ми ју. Пре ма упо ред ним 
ауто ри ма, фи нан сиј ски раз вој мо же да убр за еко ном ски раст на три 
на чи на. Пр во, мо же да по спе ши штед њу. Дру го, мо же да ка на ли-
ше ту штед њу у ствар не ин ве сти ци је и та ко под стак не аку му ла ци-

13) Gor ton, G., Schmid, F., “Uni ver sal ban king and the per for man ce of Ger man firms”. Jour-
nalofFinancialEconomics 58, 29–80, 2000.  http://www.cib.espol.edu.ec/Di gi path/D_Pa-
pers/38580.pdf Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се ве ће вла сни штво ве ли ких ак ци о на ра по ве-
зу је са ве ћим вред но ва њем кор по ра тив не имо ви не у Не мач кој.

14) La Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A., Vishny, R., In ve stor pro tec tion and cor po ra te 
va lu a tion. NBER Wor king Pa per 7403. NationalBureauofEconomicResearch,Cambridge, 
1999.

15)  Johnson, S., Bo o ne, P., Bre ach, A., Fri ed man, E., Cor po ra te go ver nan ce in the Asian fi nan cial 
cri sis, JournalofFinancialEconomics 58, 141–186, 2000. http://wdi.umich.edu/fi les/pu bli-
ca ti ons/wor king pa pers/wp297.pdf 
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ју ка пи та ла. Тре ће, фи нан сиј ски раз вој омо гу ћа ва про дук тив ни је 
ко ри шће ње ка пи та ла, и сто га по бољ ша ва ефи ка сност рас по де ле 
ре сур са у оној ме ри у ко јој фи нан си је ри кон тро ли шу до но ше ње 
од лу ка о ин ве сти ци ја ма пред у зет ни ка. Сва три ка на ла у прин ци-
пу мо гу да има ју ве ли ки ефе кат на еко ном ски раст.16) По ве за ност 
фи нан сиј ског раз во ја са еко ном ским ра стом је пред мет мно гих ис-
тра жи ва ња не по бит но до ка зу ју ћи да зе мље са ве ћим ини ци јал ним 
тр жи шти ма ка пи та ла ра сту бр же у бу дућ но сти. Дру га ис тра жва-
ња пра ве раз ли ку из ме ђу три ка на ла кроз ко је фи нан си је мо гу да 
до при не су ра сту а што об у хва та пре све га, по бољ ша ње штед ње, 
фак тор аку му ла ци је и по бољ ша ње ефи ка сно сти. Та ко се до шло до 
за кључ ка да раз вој бан кар ског сек то ра има ве ли ки ути цај на укуп-
ни фак тор ра ста про дук тив но сти и ма ње очи гле дан ути цај на при-
ват ну штед њу и аку му ла ци ју ка пи та ла. Шта ви ше, овај ути цај се 
на ста вља ка да се као пре дик тор ко ри сти ег зо ге на ком по нен та раз-
во ја бан кар ског сек то ра, до би је на ко ри шће њем прав ног по ре кла 
као ин стру мен та.17) Мно га ис тра жи ва ња спро ве де на у упо ред ној 
те о ри ји и прак си про на ла зе да фи нан сиј ски раз ви је не зе мље ви ше 
до де љу ју ин ве сти ци је раз ли чи тим гра на ма при вре де у скла ду са 
про ме на ма мо гућ но сти раз во ја не го фи нан сиј ски сла бо раз ви је не 
зе мље. Та ко ђе, про на ла зе да тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти у 
раз ви је ни јим зе мља ма да ју бо ље и тран спа рент ни је ин фор ма ци је 
ве за не за кон крет не фир ме, по ма жу ћи ти ме ефи ка сни јој до де ли ин-
ве сти ци ја. Ово ис тра жи ва ње ука зу је да фи нан сиј ски раз вој по бољ-
ша ва рас по де лу ре сур са. На овај на чин ка на ли са на за шти та ин ве-
сти то ра мо же до при не ти ра сту про дук тив но сти и про из вод ње.18) 

3.УСМЕРЕЊЕКОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊАКАТРЖИШТУИБАНКАМА

Мо же мо ре ћи да се тра ди ци о нал на по ре ђе ња си сте ма кор по-
ра тив ног упра вља ња фо ку си ра ју на ин сти ту ци је ко је фи нан си ра ју 
фир ме а не на прав ну за шти ту ин ве сти то ра. Бан кар ски ори јен ти са-
ни си сте ми кор по ра тив ног упра вља ња, као што су они у Не мач кој 
и Ја па ну, по ре де се са тр жи шно ори јен ти са ним си сте ми ма, као што 

16)  Beck, T., Le vi ne, R., Loayza, N., “Fi nan ce and the so ur ces of growth”, JournalofFinancial
Economics, 58, 261–300, 2000. 

17)  Ibi dem, Beck, T., Le vi ne, R., Loayza, N.

18)  Wur gler, J., “Fi nan cial mar kets and the al lo ca tion of ca pi tal. JournalofFinancialEconomics, 
58, 2000. Morck, R., Yeung, B., Yu, W., The in for ma tion con tent of stock mar kets: why do 
emer ging mar kets ha ve synchro no us pri ce mo ve ments?”, Jo ur nal of Fi nan cial Eco no mics, 58,  
стр. 215–260, 2000.  
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су они у САД и Бри та ни ји. Кор по ра тив но упра вља ње у ко ме бан ка 
обез бе ђу је сред ства и зна чај но уче ству је у упра вља њу сва ком фир-
мом, су прот ста вље но упра вља њу ко је за ви си од тр жи шта, у ко ме 
ве ли ки број ин ве сти то ра обез бе ђу је фи нан си је и у ко ме пре у зи ма-
ња игра ју глав ну упра вљач ку уло гу. Ове ин сти ту ци о нал не раз ли ке 
су би ле кључ не за про це ну ал тер на тив них ре жи ма кор по ра тив ног 
упра вља ња и по ли ти ци да ва ња пред ло га за ње го во уна пре ђе ње. 
Осам де се тих го ди на, ка да је ја пан ска еко но ми ја би ла у успо ну, 
бан кар ски ори јен ти са но упра вља ње се углав ном сма тра ло су пер-
и ор ни јим сто га што, као што по је ди ни упо ред ни ауто ри сма тра ју 
да да ле ко ви де бан ке омо гу ћа ва ју фир ма ма да се кон цен три шу на 
ду го роч не ин ве сти ци о не од лу ке. 19) Бан ке та ко ђе да ју ка пи тал фир-
ма ма ко је се су о ча ва ју не ли квид но шћу, те се та ко из бе га ва ју ску-
пи фи нан сиј ски кра хо ви. Ко нач но, бан ке за ме њу ју ску па и ра зор на 
пре у зи ма ња по доб ни јим бан кар ским ин тер вен ци ја ма ка да ме наџ-
мент фир ме зај мо прим ца под ба ци. У 1990-тим, ка да је до шло до 
ко лап са ја пан ске еко но ми је, ми шље ња су се про ме ни ла. По ка за-
ло се да ја пан ске бан ке про би ја ју бу џе те пре ви ше по зајм љу ју ћи 
фир ма ма ко је про па да ју и ко ји ма је по треб на ра ди кал на ре ор га-
ни за ци ја. Де ша ва ло се да ја пан ске бан ке, уме сто да по бољ ша ва-
ју упра вља ње, ра де у до слу ху са ме на џе ри ма ка ко би бло ки ра ле 
спољ не прет ње њи хо вој кон тро ли и на пла ти ле ка ма те на бан кар ске 
кре ди те. Пре ма про це на ма по је ди них упо ред них ауто ра не мач ке 
бан ке су та ко ђе пре тво ре не у не е фи ка сне про вај де ре упра вља ња.20) 
Тр жи шно ори јен ти са ни си сте ми, на су прот то ме, уз ди за ли су аме-
рич ко тр жи ште хар ти ја од вред но сти 1990-тих оп штом по др шком 
и до дво ра ва њем. На жа лост, кла си фи ка ци ја фи нан сиј ских си сте ма 
у бан кар ски и тр жи шно ори јен ти са не ни је ни пра вил на ни на ро-
чи то ко ри сна. Ла ко је кла си фи ко ва ти Не мач ку као бан кар ски ори-
јен ти са ну за то што ње не бан ке ути чу на фир ме пре ко кре ди та и 
вла сни штва над ак ци ја ма и за то што је ње но тр жи ште хар ти ја ма од 
вред но сти сла бо раз во је но. Али на су прот то ме по ста вља се пи та-
ње шта је са Ја па ном и моћ ним бан ка ма ко је има ју ути цај на фир ме 
и ви со ко раз ви је ним тр жи штем хар ти ја ма од вред но сти ? Од но-
сно шта пред ста вља про блем у фран цу ском фи нан сиј ском си сте-
му за сно ва ном на ци вил ном пра ву, у ко јем ни кре дит на тр жи шта 
ни тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти  ни су ме ђу нај ра зви је ни јим у 
све ту. У по је ди ним зе мља ма (као што су на при мер и зе мље у до ма-

19)  Aoki, M., Pa trick, H., The Ja pa ne se Main Bank System: Its Re le van ce for De ve lo ping and 
Tran sfo ri ming Eco no mi es, OxfordUniversityPress, New York, 1993, стр. 114.

20)  Hel lwig, M., “On the eco no mics and po li tics of cor po ra te fi nan ce and cor po ra te con trol”, 
wor king pa per,  1999. http://www.sfb504.uni-man nhe im.de/pu bli ca ti ons/dp98-43.pdf 
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ћем ре ги о ну) по ред из у зет но сла бо раз ви је них тр жи шта хар ти ја од 
вред но сти, та ко ђе сла бо раз ви јен и бан кар ски си стем, са ти пич ним 
по ди за њем ма лих ко ли чи на нов ца од не ко ли ци не ба на ка. Са дру-
ге стра не ис тра жи ва ња по ка зу ју да у про се ку зе мље са ве ћим тр-
жи шти ма хар ти ја од вред но сти та ко ђе има ју ве ће сто пе при ват них 
ду го ва у од но су на бру то до ма ћи про из вод (БДП), што је су прот но 
ми шље њу да су кре ди ти ра ње и тр го ви на хар ти ја ма од вред но сти 
јед но дру гом за ме на.21) Пре о вла ђу ју ћи мо де ли фи нан си ра ња ге не-
рал но не по ма жу код кла си фи ка ци је. Дру ги на чин кла си фи ка ци је 
фи нан сиј ских си сте ма за сни ва се на по сто ја њу Глас-Сте а гал ре-
гу ла ти ве ко ја огра ни ча ва вла сни штво ба на ка над кор по ра тив ним 
ак ци ја ма. Овај при ступ је ко ри стан за раз ли ко ва ње Сје ди ње них 
Др жа ва од Не мач ке, ко ја не ма та кву ре гу ла ти ву. Са дру ге стра не, 
ве ћи на зе ма ља у све ту не ма ова кву ре гу ла ти ву. Не ке од њих, као на 
при мер Ве ли ка Бри та ни ја, има ју ви со ко раз ви је но тр жи ште хар ти-
ја ма од вред но сти и не ко ли ко ба на ка ко је су у по се ду ак ци ја, иако 
бан ка ма ни је за ко ном за бра ње но вла сни штво над ак ци ја ма. Дру ге 
зе мље не ма ју ни раз ви јен бан кар ски си стем ни раз ви је но тр жи ште 
хар ти ја ма од вред но сти. Глас-Сте а гал ре гу ла ти ва по се би не га ран-
ту је раз вој си сте ма тр жи шта ме ша њем у кор по ра тив но упра вља ње 
од стра не ба на ка. Мо жда је нај ва жни је да се осла ња њем на Глас-
Сте а гал ре гу ла ти ву у кла си фи ка ци ји ре жи ма кор по ра тив ног упра-
вља ња  не узи мју у об зир као кључ на ва жност пра ва ин ве сти то ра. 
Сви фи нан си је ри у по сло ва њу за ви се од прав не за шти те. На чин 
фи нан си ра ња се раз ви ја ка да је за шти ћен за ко ном ко ји фи нан си-
је ри ма омо гу ћа ва по вра ћај њи хо вог нов ца. Не мач ка и не ке дру ге 
зе мље не мач ког ци вил ног пра ва раз ви ле су бан кар ске си сте ме за-
то што има ју ја ку прав ну за шти ту кре ди то ра, по себ но кре ди то ра 
са обез бе ђе ним по тра жи ва њи ма. Без та квих пра ва не мач ке бан ке 
би има ле мно го ма њу моћ, Ве ли ка Бри та ни ја та ко ђе има ве ли ки 
бан кар ски и сек тор јав ног ду га, по но во за то што кре ди то ри има ју 
ши ро ка пра ва, као и ве ли ко тр жи ште ак ци ја ма. Ита ли ја и Бел ги ја 
на су прот то ме ни су раз ви ле ни кре дит на ни тр жи шта хар ти ја ма од 
вред но сти за то што ни ка кви спољ ни ин ве сти то ри та мо ни су за шти-
ће ни. По ен та је ов де јед но став на: сви спољ ни ин ве сти то ри, би ло 
да су ве ли ки или ма ли, кре ди то ри или ак ци о на ри, мо ра ју има ти 
пра ва да по вра те свој но вац. Пра ва ин ве сти то ра су при ми тив ни ја 
де тер ми нан та фи нан сиј ског раз во ја од ве ли чи не од ре ђе них ин сти-
ту ци ја. Упр кос по те шко ћи кла си фи ка ци је фи нан сиј ских си сте ма 
на бан кар ски и тр жи шно ори јен ти са не, ме ђу еко но ми сти ма тра је 
пер ма нент на рас пра ва о то ме шта је ва жни је, фо ку си ра ју ћи се на 

21)  op. cit., La Por ta, R., Lo pez-de-Si la nes, F., Shle i fer, A.,Vishny. 
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хи по те зу да су бан кар ски ори јен ти са ни си сте ми по себ но по год ни 
за еко но ми је у раз во ју. Са аспек та про бле ма ти ке кор по ра тив ног 
упра вља ња, зна чај но је и ин те ре со ва ње за по зај ми це мо но пол ске 
бан ке ко је од вла чи па жњу од ва жне уло ге ко ју тр жи шта ха ри ја ма 
од вред но сти игра ју у спољ ним фи нан си ја ма.

Ка пи тал не ин ве сти ци је су кључ не за екс пан зи ју но вих фир-
ми чи ју при мар ну вред ност пред ста вља мо гућ ност раз во ја. У 
прин ци пу, фир ме мо гу има ти ко ри сти од ка пи тал них фи нан си ра ња 
пре ко тр жи шта хар ти ја од вред но сти, али та ко ђе има мно го истих 
про бле ма ко ји про ис ти чу из пре те ра не мо ћи ин ве сти то ра ко ја гу-
ши пред у зет нич ку ини ци ја ти ву као и мо но пол ско бан кар ство.  За 
Ин ве сти ра ње са тр жи шта хар ти ја од вред но сти, пре све га је по-
треб но раз ви је но тр жи ште ха ри ја ма од вред но сти. Оно омо гу ћа ва 
куп ци ма хар ти ја од вред но сти ди вер зи фи ка ци ју ула га ња. Оно ну ди 
ини ци јал ним вла сни ци ма хар ти ја од вред но сти, као што су пред-
у зет ни ци, атрак тив ну из ла зну оп ци ју пре ко тр жи шта ка пи та ла. И 
ко нач но, до зво ља ва фир ма ма да иза бе ру пра во вре ме за из но ше ње 
хар ти ја од вред но сти ка ко би ис ко ри сти ли на кло ност по жељ ног 
ин ве сти то ра пре ма њи хо вој при вред ној гра ни, или пре ма тр жи шту 
у це ли ни. Мо же се за кљу чи ти да по де ла фи нан сиј ских си сте ма на 
бан кар ски и тр жи шно ори јен ти са не ни је на ро чи то ко ри сна. Пра ва 
ин ве сти то ра бо ље илу стру ју раз ли ке ме ђу раз ли чи тим зе мља ма, и 
за и ста су че сто нео п ход на за раз вој фи нан сиј ских по сред ни ка. 

4.ПЕРСПЕКТИВЕРЕФОРМЕ
КОРПОРАТИВНОГУПРАВЉАЊА

Ре фор ме у обла сти кор по ра тив ног упра вља ња у за пад ној и 
ис точ ној Евро пи, Ла тин ској Аме ри ци и Ази ји то ком по след ње де-
це ни је при вла че до ста па жње. Раз ма тра ња се ин тен зи ви ра ју још од 
азиј ске фи нан сиј ске кри зе, ка да по чи ње и ин тен зи ви ра ње пи та ња 
ре фор ме ’’гло бал не фи нан сиј ске ар хи тек ту ре’’. Упо ред на ана ли за 
ука зу је да је је дан од ци ље ва ре фор ме кор по ра тив ног упра вља ња 
за шти та пра ва спољ них ин ве сти то ра, укљу чу ју ћу ак ци о на ре и кре-
ди то ре. Ко ри сти од та кве ре фор ме би би ле про ши ре ње фи нан сиј-
ских тр жи шта, омо гу ћа ва ње спољ ног фи нан си ра ња но вих фир ми, 
уда ља ва ње од кон цен три са ног вла сни штва, по бољ ша ње ефи ка сно-
сти до де ле ин ве сти ци ја и омо гу ћа ва ње при ват ног ре струк ту ри са-
ња фи нан сиј ских по тра жи ва ња у кри зи. По ста вља се пи та ње, шта 
је то што се мо же пред у зе ти да би се ови ци ље ви оства ри ли (уко-
ли ко је уоп ште мо гу ће), и ко је су пре пре ке? Раз ма тра ње овог про-
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бле ма на ме ће пра вље ње раз ли ке из ме ђу прав не и функ ци о нал не 
кон вер ген ци је. Прав на кон вер ген ци ја од но си се на про ме не у пра-
ви ли ма и ме ха ни зми ма њи хо ве при ме не у ци љу оства ре ња не ког 
успе шног стан дар да. Ка ко би се кон вер ген ци јом на овај на чин до-
шло до ефи ка сне за шти те ин ве сти то ра, ве ћи ни зе ма ља је по треб на 
обим на прав на, ре гу ла тор на и пра во суд на ре фор ма. Са дру ге стра-
не, функ ци о нал на кон вер ген ци ја се од но си на ви ше де цен тра ли зо-
ва не, тр жи шно ори јен ти са не про ме не, ко ји ма ни је у тој ме ри по-
треб на прав на ре фор ма, већ при вла че ње ви ше фир ми и имо ви не 
ефи ка сни јом прав ном за шти том ин ве сти то ра. У ве ћи ни зе ма ља за 
уна пре ђе ње за шти те ин ве сти то ра по треб не су ра ди кал не про ме не 
прав ног си сте ма. За ко ни о ха ри ја ма од вред но сти, пред у зе ћи ма и 
сте ча ју ге не рал но се мо ра ју ме ња ти. Ре гу ла тор ни и пра во суд ни ме-
ха ни зми за шти те пра ва ак ци о на ра и кре ди то ра мо ра ју ра ди кал но 
да се уна пре де. У ства ри, до каз о ва жно сти исто риј ски од ре ђе ног 
прав ног по ре кла об ли ко ва ња пра ва ин ве сти то ра – што се мо же 
сма тра ти екви ва лен том за ге не рал ни прав ни став пре ма спољ ним 
ин ве сти то ри ма - ука зу је да мно га пра ви ла тре ба исто вре ме но про-
ме ни ти ка ко би се прак са у зе мља ма са сла бом за шти том ин ве сти-
то ра по пра ви ла. По ка за ло се да је по ли тич ко про ти вље ње та квој 
про ме ни ја ко. Др жа ве че сто не вољ но усва ја ју но ве за ко не ко ји фи-
нан си је ри ма пре да ју ре гу ла тор ну кон тро лу ко ју оне има ју над ве-
ли ким кор по ра ци ја ма. Ва жни при го во ри про тив ре фор ми та ко ђе 
до ла зе од по ро ди ца ко је кон тро ли шу ве ли ке кор по ра ци је. Са ста-
но ви шта ових по ро ди ца, ја ча ње пра ва спољ них ин ве сти то ра пред-
ста вља пре све га сма ње ње кон тро ле услед сла бље ња мо гућ но сти 
за тран сфер ка пи та ла од стра не ин сај де ра. По сле ди ца прав не ре-
фор ме мо же би ти по ве ћа ње укуп не вред но сти ових фир ми због 
опа да ња на пред на ве де не по ја ве и фи нан си ра ња но вих про је ка та 
под усло ви ма при влач ни јим за ин ве сти то ре. Ипак, нај ва жни ји ефе-
кат је сма ње ње за ра де ин сај де ра у ко рист ма њин ских ак ци о на ра и 
кре ди то ра. Оно што ре фор ма то ри ви де као за шти ту ин ве сти то ра, 
од ре ђе не гру пе осни ва ча то ка рак те ри шу као пре у зи ма ње од стра-
не пред у зет ни ка. По сто ји још је дан раз лог за што се ин сај де ри у 
нај ве ћим фир ма ма про ти ве ре фор ми кор по ра тив ног упра вља ња и 
екс пан зји тр жи шта ка пи та ла. Ка ко је гру па упо ред них ауто ра по ка-
за ла, по сто је ће ве ли ке фир ме ти пич но фи нан си ра ју соп стве не ин-
ве сти ци о не про јек те ин тер но или пре ко ве за них или бли ских ба на-
ка.22) Тач ни је, ве ли ки део кре ди та у зе мља ма са сла бом за шти том 
кре ди то ра од ла зи не ко ли ци ни нај ве ћих фир ми. Ове фир ме до би ја-

22)  Mayer, C., „Fi nan cing the New Eco nomy: fi nan cial in sti tu ti ons and cor po ra te go ver nan ce“, 
InformationEconomicsandPolicy14, 311–326, 2002.
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ју по треб на сред ства, по ли тич ки ути цај ко ји иде са при сту пом та-
квим из во ри ма сред ста ва, и за шти ту од кон ку рен ци је ко ја би се 
по ја ви ла да ма ње фир ме та ко ђе мо гу да до ђу до екс тер ног ка пи та-
ла. Ка да но ви пред у зет ни ци има ју до бре про јек те че сто се мо ра ју 
обра ти ти по сто је ћим фир ма ма за ка пи тал. Ло ше кор по ра тив но 
упра вља ње обез бе ђу је ин сај де ри ма си гур на сред ства, си гур ну по-
ли ти ку и си гур на тр жи шта. Они има ју ин те рес да си стем оста не 
та кав ка кав је сте. У скла ду са до ми на ци јом по ли ти ке ин те ре сних 
гру па, ре фор ме су би ле успе шне са мо ка да су по себ ни ин те ре си 
мо гли би ти уни ште ни или за до во ље ни. У овом по гле ду ре фор ма 
кор по ра тив ног упра вља ња се не раз ли ку је од ве ћи не дру гих ре-
фор ми у зе мља ма у раз во ју или ин ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма. 
При ме ри зна чај них прав них ре фор ми кор по ра тив ног упра вља ња 
ипак по сто је. У опи су прав не ре фор ме у Ја па ну на кон Дру гог свет-
ског ра та гру па упо ред них ауто ра на во ди слу чај ка да је ге не рал Mc 
Art hur уз по моћ адво ка та из Чи ка га увео за кон о пред у зе ћи ма ба зи-
ран на оно ме ко ји је по сто јао у Или но и су. Дру ги при мер је ре гу ла-
ци ја тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
1933-1934., ко ја је уве де на усред Ве ли ке еко ном ске кри зе, ко ја је 
зна чај но уна пре ди ла об ја вљи ва ње кор по ра тив них ин фор ма ци ја. 
Тре ћи при мер је усме ра ва ње по сту па ка бан кро та у ис точ ној Ази ји 
на кон кри зе 1997. Прем да се та кве при ли ке за ре фор ме кор по ра-
тив ног упра вља ња по ја вљу ју, оне се че сто и про пу шта ју, де ли мич-
но због не схва та ња по тре бе за за шти том ин ве сти то ра. Упо ред на 
ис тра жи ва ња ука зу ју на не ке кључ не прин ци пе за шти те ин ве сти-
то ра на ко је се ре фор ме мо ра ју кон цен три са ти. Пр ви та кав прин-
цип је да су прав не нор ме бит не. Фи нан сиј ска тр жи шта не об ли ку-
ју са мо прав на схва та ња или тре нут не по ли тич ке на кло но сти. 
Илу стра ци је ра ди мо же се нав сти и део Франк фурт ске бер зе, 
оформ љен ис кљу чи во за уво ђе ње у јав ни про мет ак ци ја но вих 
фир ми „Не у ер Маркт“. Ка ко Не у ер Маркт по слу је у Не мач кој, за-
кон о пред у зе ћи ма, за кон о хар ти ја ма од вред но сти и дру ги основ-
ни за ко ни и ре гу ла ти ва ко ји се при ме њу ју на ком па ни је ко је уво де 
ак ци је у јав ни про мет су оп шти не мач ки про пи си, та ко ђе и по ли ти-
ка. Као део при ват ног уго во ра са фир ма ма ко је же ле да об ја ве хар-
ти је од вред но сти на Не у ер Маркт, Дој че Бур зе- ко ја упра вља 
Франк фурт ском бер зом- на ло жи ла је да ра чу но вод ство ових фир-
ми мо ра би ти у са гла сно сти са ме ђу на род ним ра чу но вод стве ним 
стан дар ди ма и при ста ти на ши ре об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја од 
оно га ко је се зах те ва од фир ми чи је су хар ти је од вред но сти већ у 
про ме ту. Но во тр жи ште са ве ћим оба ве за ма на мет ну тим пред у зет-
ни ци ма ве о ма је убр за ло тем по ини ци јал ног из но ше ња ак ци ја у 
Не мач кој. У исто вре ме, чел ни љу ди не мач ке при вре де су то при-
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хва ти ли за што што ни је ди рект но ути ца ло на њи хо ве фир ме. Стра-
те ги ја ре фор ме ни је са мо ства ра ње се та иде ал них пра ви ла и пра ће-
ње ква ли те та њи хо ве при ме не, већ уво ђе ње пра ви ла  ко ја се мо гу 
при ме ни ти уну тар по сто је ће струк ту ре. Та ко је у не ким зе мља ма 
усво јен прин цип ан га жо ва ња при ват них по сред ни ка за при ме ну 
ре гу ла ти ве о хар ти ја ма од вред но сти (Не мач ка и Пољ ска). Тре ћи 
прин цип успе шне ре фор ме, ко ји по је ди ни упо ред ни ауто ри на гла-
ша ва ју је да џав на ре гу ла ци ја фи нан сиј ских тр жи шта мо же би ти 
ко ри сна ка да се ни је мо гу ће осло ни ти на суд ску за шти ту при ват-
них уго во ра или за ко на. При мер ка ко ре гу ла ти ва мо же да функ ци-
о ни ше ка да је суд ска за шти та огра ни че на по ти че из ре фор ме за ко-
на о хар ти ја ма од вред но сти у Пољ ској и Че шкој Ре пу бли ци, две 
тран зи ци о не еко но ми је чи је је пра во су ђе ра них 1990-тих ге не рал-
но сма тра но не е фи ка сним. У то вре ме у Пољ ском је усво јен строг 
за кон о хар ти ја ма од вред но сти  ко ји је био кон цен три сан на за-
шти ту ак ци о на ра. По пут за ко на о хар ти ја ма од вред но сти САД, 
пољ ска ре гу ла ти ва се кон цен три са ла на зна чај но јав но об ја вљи ва-
ње фир ми ко је тек уво де хар ти је од вред но сти у јав ни про мет и 
оних чи је су хар ти је од рвед но сти већ у про ме ту, као и ли цен ци ра-
ње и стро гу кон тро лу по сред ни ка. За кон је та ко ђе пред ви део ства-
ра ње моћ не ко ми си је за хар ти је од вред но сти и бер зу са зна чај ним 
овла шће њи ма у кон тро ли при ме не про пи са ко јој ни је би ло по треб-
на осла ња ње на суд ску за шти та. Ову ре фор му је пра тио из у зе тан 
раз вој пољ ског тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти, са но вим ком па-
ни ја ма и они ма чи је су ха ри је већ би ле на тр жи шту.23) 

На су прот то ме, че шка др жа ва ни је иза бра ла ни усва ја ње 
стро гог за ко на о хар ти ја ма од вред но сти, ни ти ства ра ње моћ ног 
ре гу ла то ра тр жи шта у вре ме при ва ти за ци је. Мо жда као по сле ди-
ца то га, че шка тр жи шта су по ха ра на ма сов ним тран сфе ром ка пи-
та ла ма њин ских ак ци о на ра сма ње њем ак ти ве фир ми и фон до ва. 
На су прот пољ ском тр жи шту, че шко тр жи ште је стаг ни ра ло, сто-
ти не ком па ни ја је де ли сти ра но и оста ло без ин ве сти ци ја са тр жи-
шта хар ти ја од вред но сти. По ре ђе ње Пољ ске и Че шке Ре пу бли ке 
је по себ но за ни мљи во за то што те две зе мље има ју от при ли ке исте 
до хот ке, еко ном ску по ли ти ку и ква ли тет пра во су ђа. У овим окол-
но сти ма ре гу ла ци ја тр жи шта хар ти ја ма од вред но сти и фир ми ко је 
су ак ци је уве ле у јав ни про мет у Пољ ској ко ја се фо ку си ра ла на 
за шти ту ин ве сти то ра је би ло ко ри сно. Успе шна ре гу ла ци ја тр жи-
шта хар ти ја ма од вред но сти САД, пољ ских фи нан сиј ска тр жи шта 
и Не у ер Маркт у Не мач кој има ју јед ну за јед нич ку ка рак те ри сти-

23)  Gla e ser, E., Johnson, S., Shle i fer, A., “Co a se ver sus the Co a si ans”, QuarterlyJournalofEco-
nomics,forthcoming, 2001. http://www.eco no mics.har vard.edu/ 
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ку: ши ро ко и оба ве зно об ја вљи ва ње фи нан сиј ских ин фор ма ци ја 
од стра не фир ми ко је уво де у про мет хар ти је од вред но сти, чи ја 
пре ци зност се обез бе ђу је пре ци зним ре гу ли са њем фи нан сиј ских 
по сред ни ка. Чи ни се да је та кво об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја кључ ни 
еле мент за шти те ак ци о на ра, иако оно са мо по се би ни је до вољ но 
без пра ва ак ци о на ра да по сту па ју у ве зи са њим. Са прав ном ре-
фор мом ко ја је спо ра или у за сто ју у ве ћи ни зе ма ља, ’’функ ци о-
нал на кон вер ген ци ја’’ мо же би ти зна чај на у уна пре ђе њу за шти те 
ин ве сти то ра. Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла у мно гим зе мља-
ма по ве ћа ла је не са мо при лив стра них ин ве сти ци ја у њих, већ и 
еко ном ски и по ли тич ки при ти сак за ства ра ње фи нан сиј ских ин-
стру ме на та при хва тљи вих стра ним ин ве сти то ри ма.24) 

При ступ ко ји ви ше обе ћа ва је да се ком па ни је од лу че за 
прав не ре жи ме ко ји су на кло ње ни ји ин ве сти то ри ма. Ме ха ни зам 
ко ји је све ва жни ји код од лу чи ва ња за прав ни ре жим ко ји ну ди 
ве ћу за шти ту је пре у зи ма ње од стра не фир ме ко ја већ по слу је у 
та квом ре жи му. Ка да на при мер бри тан ска фир ма  пот пу но пре у-
зме швед ску фир му, ве ли ки ак ци о на ри швед ске ком па ни је ко ји су 
обе ште ће ни та квом при ја тељ ском по год бом за гу би так при ват них 
бе не фи ци ја кон тро ле пре ће при хва ти ти пре у зи ма ње. Та ква пре у-
зи ма ња уна пре ђу ју ефи ка сност бу ду ћи да јав но де ље ње про фи та 
и ди ви ден ди за ме њу је ра зор не пол се ди це тран сфе ра ка пи та ла од 
стра не ин сај де ра. Ва жно је пре по зна ти огра ни че ња функ ци о нал не 
кон вер ген ци је, по себ но у обла сти пра ва кре ди то ра. Сред ства ко-
ја се на ла зе у од ре ђе ним зе мља ма ге не рал но оста ју под ју рис дик-
ци јом тих зе ма ља. Уко ли ко не до ђе до ре фор ме по ступ ка сте ча ја, 
уна пред при хва ће ни ме ха ни зми ве ро ват но се не ће ба ви ти прав ним 
про бле ми ма са ко ји ма су су о че ни кре ди то ри. Сто га, упр кос ко ри-
сти од опре де љи ва ња за прав ни ре жим ко ји ви ше шти ти спољ не 
фи нан си је, овај ме ха ни зам ве ро ват но не ће у пот пу но сти за ме ни ти 
бо на фи де прав ну ре фор му.

*
**

Ко ри шће ње за шти те ин ве сти то ра као по чет не тач ке је ко ри-
сни ји на чин за опи си ва ње раз ли ка из ме ђу ре жи ма кор по ра тив ног 
упра вља ња у раз ли чи тим зе мља ма од не ких уста ље ни јих кла си фи-
ка ци ја као што је бан кар ска и тр жи шна ори јен та ци ја. Ја ка за шти та 
ин ве сти то ра мо же би ти по себ но ва жна ма ни фе ста ци ја ве ће си гур-
но сти имо вин ских пра ва од по ли тич ког ме ша ња у не ким зе мља ма. 
Ем пи рич ки, ја ка за шти та ин ве сти то ра се по ве зу је са ефи ка сним 

24)  He nry, P., “Do stock mar ket li be ra li za ti ons ca u se in vest ment bo oms?”,JournalofFinancial
Economics 58, стр. 301–334, 2000. http://www.sci en ce di rect.com/sci en ce/ar tic le/ 
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кор по ра тив ним упра вља њем, што се ре флек ту је у ши ро ким фи-
нан сиј ским тр жи шти ма, дис пер зи ра ним вла сни штвом над ак ци-
ја ма, и ефи ка сним до де љи ва њем ка пи та ла раз ли чи тим фир ма ма. 
Ва жна им пли ка ци ја овог при сту па је да оста вља ње фи нан сиј ских 
тр жи шта по стра ни ни је до бар на чин њи хо вог под сти ца ња. Ово 
се по себ но од но си на до ма ће тр жи ште ка пи та ла као и на оста ла 
фи нан сиј ска тр жи шта зе ма ља у тран сзи ци ји. Фи нан сиј ска тр жи-
шта зах те ва ју за шти ту од спољ них ин ве сти то ра, би ло да она до ла-
зи од су до ва, вла ди них аген ци ја или са мих уче сни ка на тр жи шту. 
По бољ ша ње та кве за шти те је те жак за да так. При ро да за шти те ин-
ве сти то ра и уоп ште ни је ре гу ла ци је фи нан сиј ских тр жи шта де ли-
мич но је ду бо ко уко ре ње на у прав ној струк ту ри сва ке зе мље и у 
из во ри ма ње ног пра ва. Мар ги нал на ре фор ма не по сти же успе шно 
ци ље ве ре фор ма то ра. По сто је ћи аран жма ни кор по ра тив ног упра-
вља ња де ли мич но до но се ко рист и по ли ти ча ри ма и за цр та ним еко-
ном ским ин те ре си ма, укљу чу ју ћи и ин те ре се оних ко ји упра вља ју 
нај ве ћим фир ма ма у ве ћи ни зе ма ља у све ту. Ре фор ма кор по ра тив-
ног упра вља ња мо ра пре ва зи ћи про ти вље ње на ко је на и ла зи због 
ових ин те ре са. Упр кос овим по те шко ћа ма, ре фор ма за шти те ин-
ве сти то ра је по ли тич ки одр жи ва у не ким окол но сти ма и мо же да 
до не се зна чај не ко ри сти. Ин те гра ци ја свет ских тр жи шта ка пи та ла 
чи ни та кве ре фор ме ве ро ват ни ји ма да нас не го пре не ко ли ко де це-
ни ја. 

VladimirJovanovic

REFORMOFCORPORATEGOVERNANCE
–LEGALANDECONOMICASPECTS

Summary
This work re pre sents analyssis of wi de se rie of com pa ra ti ve re-

surch , which is much ex pi ri en ced in sco pe of cor po ra te go ver na ce and 
cor po ra te law. Ba sic pur po se of this work is to re con si der  pre sent in flu-
en ce of dif fe rent le gal stru cu tu res and to al so re con si der the ir  advan ti-
ges and de sa dvan ti ges.

Re sur ches that we re ca rryed out at the be gi ning of twen ti eth cen-
tury has do cu men tied hud ge dif fe ren ci es in con cen tra ti ons of ow ner shi-
pe in pu blicly tra ded com pa ni es, depth and li qu i dity of equ ity mar kets, 
com pa ni es di vi dend po li tics and ac ces si bi lity of com pa ni es ex ter nal in-
vest ments in dif fe rent co un tri es.  Mu tual ele ment in ex pla i ning the se 
dif fe ren ces is the how well are in ve stors to get her with sha re hol ders and 
cre di tors le gally pro tec ted from ex pro pri a ti on at the hands of ma na ge-



ВладимирМ.Јовановић Реформакорпоративногуправљања...

249

ment and lar ge block hol ders.  This work de scri bes dif fe ren ces bet we en 
le gal systems and the ir prac ti cal ef fi ci ency in dif fe rent co un tri es, and 
ar gu es abo ut pos si ble ba sis of the se dif fe ren ces, the ir im pli ca ti ons and 
as ses ses pos si ble re for med stra te gi es of cor po ra te go ver nan ce. 

Le gal ap pro uch is mo re us se ful  for un der stan ding of cor po ra te 
go ver nan ce as  al so for it re for ming than ban king and mar ket ori en ta ted 
fi nan cial systems. 
Key words:  Cor po ra te go ver na ce, Cor po ra te law, In ve stors pro tec tion, sha re-

hol ders rights, join stock com pa ni es. 
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Resume
Using of in ve stors pro tec tion as a be gin ning po int for de scri bing 

dif fe ren ces bet we en re gi mes of cor po ra te go ver nan ce is mo re ap pro pri-
a te thro ugh co un tri es, from clas si fi ca ti ons as are ban king and mar ket 
ori en ta ti ons.  Strong in ve stor’s pro tec tion can be spe ci fi cally im por tant 
ma ni fe sta tion of hig her sa fety of pro perty rights from po li ti cal in ter-
fe ring in so me co un tri es.  Em pi ri cally, stron ger in ve stor’s pro tec tion 
is con nec ted to ef fi ci ent cor po ra te go ver nan ce, which re flects to wi der 
fi nan cial mar kets, dis per sed ow ner ship on stocks and ef fi ci ent dis per se 
of equ ity bet we en com pa ni es.  Im por tant im pli ca tion of this ap pro ach is 
that le a ving fi nan cial mar kets be hind is not the best prac ti ce for its im-
pro ve ment.  The se are espe ci ally re la ted to do me stic equ ity mar ket as it 
is re la ted to ot her fi nan cial mar kets in ot her tran si tion co un tri es.  Fi nan-
cial mar kets se ek pro tec tion from out si de in ve stors, we at her it co mes 
from ju di cial system, go vern ment agen ci es or from mar ket par ti ci pants.  
Im pro ve ment of that pro tec tion pre sents a hard task. 

Na tu re of in ve stor’s pro tec tion and re gu la tion of fi nan cial mar-
kets is partly ro o ted in le gal struc tu re and in le gal system.  The re for mer 
can not ac hi e ve go als with mar gi nal re forms.  The pre sent ar ran ge ments 
of cor po ra te go ver nan ce only partly be ne fit to po li ti ci ans and eco no mic 
in te rests, in clu ding tho se that go vern the world le a ding com pa ni es.  Re-
form of cor po ra te go ver nan ce must over co me ne ga ti ve re ac ti ons which 
are com mon, be ca u se of the se in te rests.  De spi te the se dif fi cul ti es, the 
re form of in ve stor’s pro tec tion is po li ti cally su sta i na ble in so me cir-
cum stan ces and can bring sig ni fi cant im pro ve ments. Tho se re forms are 
mo re li kely to day when world equ ity mar kets are mo re in te gra ted than 
ever  be fo re. 

* Овај рад је примљен 20. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Sum mary
The aim of this pa per is to analyze, thro ugh com pa ra ti ve per-

spec ti ve, cur rent systems of child wel fa re in tran si ti o nal so ci e ti es of 
the So ut he ast Euro pe: Cro a tia, Ser bia and Bo snia-Her ze go vi na. In this 
pa per we used hi sto ri cal, com pa ra ti ve and sta ti stic met hod. So cio-po-
li ti cal cha rac te ri stics of the se sta tes are: mu tual hi story of child wel-
fa re systems, tran si ti o nal me ta morp ho sis of so ci ety and so cial po licy, 
Euro pean per spec ti ves and the need for up gra ded child wel fa re. Ga-
vri lo vićs po int out the com mon past of child wel fa re systems of the se 
sta tes. In the main part of this work com pa ra ti ve met hods are used to 
analyze cur rent cha rac te ri stics of child wel fa re in Ser bia, Cro a tia and 
Bo snia-Her ze go vi na. Fa mily and child sup port me a su res are ta ken in-
to ac co unt, with spe cial emp ha sis on child ma in te nan ce, ma ter nity and 
pa ren tal le a ve and ser vi ces of spe ci a li zed chil dren’s in sti tu ti ons. Child 
wel fa re is analyzed in the con text of tran si ti o nal chan ges that the So ut-
he ast Euro pean sta tes are un der go ing. Analysis of the three ba sic forms 
of fi na cial sup port of fa mi li es with chil dren sho wed that tran si ti o nal 
chan ges sub stan ti ally re du ced the num ber of chil dren be ne fi ting from 
child ma in te nan ce and even mo re re du ced its amo unt. Ma ter nity le a ve 
is re cog ni zed as an im por tant me a su re in fa mily and po pu la tion po licy 
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in all three sta tes, but the re are lack of me ans, com pen sa tion amo unt is 
un der con stant pres su re to be lo we red.
Key words: so cial po licy, child wel fa re, fa mily, child ma in te nan ce, ma ter nity 

le a ve.

Ser bia, Cro a tia and Bo snia-Her ze go vi na are ne ig hbo ring sta tes 
to day. Du ring the 20th cen tury they we re parts of a fe de ral sta te - ex 
Yugo sla via. With dis sol vent of Yugo sla via, in the early 1990’s, for mer 
re pu blics be ca me in de pen dent sta tes and the so ci a list system and its 
ide o logy we re aban do ned. As in ot her for mer so ci a list co un tri es, the 
tran si tion star ted as a pro cess of lar ge so cial re forms and de moc ra tic 
chan ges. The term “tran si tion” of ten used as a synonym for all post-
com mu nist sta tes spe aks of in ten si ve chan ge from com mu nism to a 
new so cial pe riod, which is most of ten de fi ned on the eco no mic and 
po li ti cal gro und (Zrin šćak, 2003). To day all three co un tri es are ex pe ri-
en cing very si mi lar so cial and eco no mic chal len ges, with the sa me aim 
for the fu tu re: to be co me full mem ber sta tes of the EU. As ot her tran-
si ti o nal sta tes of So ut hern and Eastern Euro pe, they too ha ve si mi lar 
mu tual cha rac te ri stics, most no tably they fall be hind the co un tri es of 
the old Euro pean de moc racy with re spect to so cial, eco no mi cal and po-
li ti cal mo der ni za tion (Nel son, 2010). It is im por tant to no te that Cro a tia 
has the hig hest le vel of eco no mic de ve lop ment com pa red to Ser bia and 
Bo snia-Her ze go vi na and it is clo sest to en te ring the EU. 

The bre ak down of so ci a lism in Yugo sla via and the emer gen ce 
of newly in de pen dent sta tes we re ac com pa nied by ci vil wars in for mer 
re pu blics, de va sta tion of com mer cial in fra struc tu re, re fu ge es and de-
po pu la tion. Tho ugh in di ca tors of the so cial re gres sion we re ob vi o us in 
for mer Yugo sla via from the 1980’s on ward, the dec re a se of GDP and 
in du strial ac ti vity we re dra ma tic af ter the end of war in all three sta tes 
(La ki ce vić & Ga vri lo vić, 2009). Ma jo rity of the po pu la tion was in po-
verty and so cial ex clu si on. In ge ne ral, mass unem ployment and high 
ra te of po verty are com mon cha rac te ri stics of many So ut hern and East-
ern Euro pean tran si ti o nal co un tri es (Rin gold, Ka sek, 2007). It po sed a 
need for ef fec ti ve and ur gent so cial help for lar ge layers of po pu la tion 
(Bra it hwa i te, Gro o ta ert, Mi la no vic, 2000). Ho we ver, the be gin ning of 
the tran si tion in each of the se sta tes was mar ked by mo re de ta i led at ten-
tion to re forms in mac ro-eco no mic po licy, ban king system and ca pi tal 
mar ket, than by re or ga ni za tion of so cial po licy (Oren stein, Hass, 2002).

So cial po licy of tran si ti o nal so ci e ti es of Ser bia, Cro a tia and Bo-
snia-Her ze go vi na is un der do u ble pres su re. On one si de, pa u pe ri zed 
layers of po pu la tion are asking for stron ger sta te in ter ven tion and re di-
stri bu tion of GDP in or der to im pro ve the ir so cial po si tion which they 
see as unjust. On the ot her si de, in ter na ti o nal en vi ron ment, pro cess of 
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glo ba li za tion, as well as in ner re qu i re ments of com mer cial de ve lop-
ment are po sing the need to dec re a se so cial gi ving and in cre a se ac cu-
mu la tion and in vest ment (Pu ljiz, 2001).

In de mo grap hic de ve lop ment, chan ges in all three sta tes are ne-
ga ti ve. Aging of po pu la tion and dec re a se in le vel of fer ti lity are ge ne-
rally a typi cal pro blem of Eastern Euro pe (Nel son, 2010). Cro a tia and 
Ser bia ha ve al ready en te red pro cess of de po pu la tion at the end of the 
20th cen tury, so did the Re pu blic of Srp ska (Bo snian en tity) in the early 
21st cen tury. Birth ra te is al so dec re a sing in the ot her en tity - Fe de ra tion 
of Bo snia-Her ze go vi na (Ga vri lo vić, 2005). The phe no me non of “brain 
drain” is yet anot her well known so cial mark of all three sta tes. This 
un der li nes the chal len ge of gi ving so cio-po li ti cal an swers to the qu e sti-
on of for ming ba sic hu man ca pi tal. Child wel fa re has a key ro le he re.   

The aim of this pa per is to pre sent and di scuss thro ugh com pa-
ra ti ve per spec ti ve cur rent key pro blems of child wel fa re in tran si ti o nal 
so ci e ti es of the three So ut he ast Euro pean sta tes: Ser bia, Cro a tia and Bo-
snia-Her ze go vi na. In li te ra tu re and le gal do cu ments of the se sta tes the 
term “child wel fa re” is used synonymo usly with terms such as “child 
so cial ca re”, “po licy on fa mily and child”, “fa mily po licy” or “so cial 
pro tec tion of fa mily and child”. In this pa per “child wel fa re” term will 
be used. We con si der child wel fa re to be so ci ally re gu la ted, gu a ran teed 
fi nan cial sup port gi ven by the sta te to the fa mily with chil dren and chil-
dren alo ne. The ob jec ti ve of such sup port is to ena ble so cial se cu rity, 
ful fill child de ve lop ment ne eds, ba lan ce con di ti ons for the ir men tal, 
physi cal, emo ti o nal and so cial de ve lop ment and strengthen birth ra te. 
Sup port to fa mi li es with chil dren and chil dren alo ne is re a li zed thro ugh 
fi nan cial gi ving, paid and un paid le a ves and ser vi ces of spe ci a li zed in-
sti tu ti ons for chil dren (Ga vri lo vić, 1998).

In con trast to most We stern Euro pean co un tri es and USA, whe re 
child wel fa re is a part of fa mily po licy or a so cial pro tec tion of most 
vul ne ra ble ca te go ri es of chil dren, child wel fa re in for mer Yugo sla via 
used to be a spe cial area of so cial po licy with the fol lo wing pro per-
ti es of an auto no mo us system: 1) spe cial so ur ces of in co me; 2) le gal 
fra ming of system and de fi ning of types and mo dels of help and sup-
port to fa mi li es with chil dren or chil dren alo ne; 3) di rec tion to ward 
the en ti re chil dren po pu la tion; 4) auto no mo us system ma na ge ment; 5) 
de ve lo ped net work of of fi ces for re a li za tion of the se types of help and 
sup port in each mu ni ci pa lity; and 6) ser vi ces of spe ci a li zed in sti tu ti ons 
for chil dren - preschool in sti tu ti ons and chil dren ho li day ho mes. The 
pro tec tion of most vul ne ra ble child ca te go ri es (chil dren wit ho ut pa rents 
sup port, chil dren with spe cial ne eds, chil dren who se de ve lop ment is 
dis tur bed by fa mily cir cum stan ces and fi nan ci ally en dan ge red chil dren) 
is re a li zed thro ugh so cial wel fa re. 
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Spe ci fic mec ha nisms which con nect tho se two systems strength-
en the po si tion of most en dan ge red gro ups of chil dren, espe ci ally by 
ma te rial pre sta ti ons and use of spe ci a li zed in sti tu ti ons.

1. MU TUAL PAST OF CHILD  
WEL FA RE: HI STO RI CAL DE VE LOP MENT

As fe de ral units of for mer Yugo sla via from 1918 to 1991 - Ser-
bia, Cro a tia and Bo snia-Her ze go vi na had mu tual hi story of child wel fa-
re. One can iden tify three de ve lop men tal and hi sto ri cal pha ses of child 
wel fa re with re spect to con cep tion, con tent and or ga ni za tion: 1) pe riod 
bet we en 1918 and 1945, 2) pe riod bet we en 1945 and 1967 and 3) pe-
riod bet we en 1967 and 1991.

The first pe riod was from the end of The First World War and 
cre a tion of Yugo sla via in 1918 un til the end of The WWII. Im me di-
a tely af ter the World War I child pro tec tion was in the fo cus of many 
im por tant hu ma ni ta rian or ga ni za ti ons and as so ci a ti ons. The 1922 Law 
on child and youth wel fa re esta blis hed in sti tu ti o nal system of child wel-
fa re which com pri sed re gi o nal wel fa re, lo cal wel fa re and tru ste es, chil-
dren’s se cu re ho mes and chil dren’s sta ti ons. Wit hin re gi o nal wel fa re 
war orp hans we re ta ken ca re of and al so il le gi ti ma te chil dren, chil dren 
and youth ne glec ted in up brin ging pro cess and chil dren wit ho ut pa-
ren tal ca re. The se kinds of in sti tu ti ons we re most fre qu ent in Cro a tia. 
Chil dren shel ters and co lo ni es we re in Mrac lin and Kra pi na, wit hin ho-
u ses. In Za greb the re we re eight shel ters, chil dren’s am bu lan ce, ho me 
for ba bi es and mot hers, and City In sti tu tion for chil dren and mot hers 
(Zrin šćak, 2008). 

In ju ris dic tion of So cial De part ment of Za greb mu ni ci pa lity in 
1935, the re we re ni ne chil dren shel ters for daily stay for chil dren age 4 
to 4th gra de of Ele men tary school. The be ne fi ci a ri es we re chil dren from 
very po or fa mi li es (both pa rents wor king) or fa mi li es whe re mot her 
was se ri o usly ill. It was typi cal for child wel fa re bet we en two World 
wars that it was do mi nantly di rec ted to ward ta king ca re of war orp hans, 
aban do ned, po or and ot her ca te go ri es of en dan ge red chil dren and that it 
was con cep tu ally and by con tent far be hind the so cio-po li ti cal tho ught 
of the ti me.

The se cond pe riod in the de ve lop ment of child wel fa re star ted 
at the end of the World War II with the cre a tion of so ci a list Yugo sla via 
in 1945 and la sted un til 1967. Du ring that pe riod, de fi ni tion and or ga-
ni za tion of the system of child wel fa re we re in the ju ris dic tion of the 
fe de ral sta te. A lar ge num ber of war orp hans had a de ci si ve in flu en ce 
on the re la tion of the sta te to ward chil dren. The main cha rac te ri stics of 
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this pe riod in the de ve lop ment of child wel fa re we re strong cen tra lism 
and uni fied re gu la tion of con di ti ons and mo dels of child wel fa re for 
the en ti re co un try. The re we re many re gu la ti ons on child ma in te nan ce, 
dayca res cen ters, prescho ols, se cu re ho u ses etc. Fre qu ent chan ges of 
re gu la tion we re al so pre sent, which sug gests fast de ve lop ment, but al so 
ab sen ce of long-term con cept and stra tegy on child wel fa re. This is al so 
sup por ted by the strong con nec tion of child wel fa re, espe ci ally child 
ma in te nan ce, with the system of so cial in su ran ce. 

Va ri a ble amo unt of child ma in te nan ce is cha rac te ri stic for this 
pe riod. For exam ple, in the first few years af ter the war it was aro und 
3% of the lo west sa lary of highly qu a li fi ed wor kers per child. In the 
1950s ma in te nan ce was sig ni fi cantly in cre a sed. In 1951, it was 22% 
of the ave ra ge sa lary in Yugo sla via for one child, 44.1% for two and 
66.1% for three chil dren. The pur po se of such high amo unts for child 
ma in te nan ce was af fir ma tion of so ci a lists’ so cial re la ti ons and sti mu la-
tion of em ployment in the pu blic sec tor. Ho we ver, it was soon ob vi o us 
that it had the con trary ef fect on mo ti va tion of wor kers to advan ce in 
the ir ca re er and to work mo re pro duc ti vely, so it was con ti nu ally dec-
re a sed. Proc la i med aims of child wel fa re in so ci a lism we re big: so cial 
ju sti ce, equ a lity and do mi nant sta te/so cial pa tro na ge. In re a lity, the re 
we re lar ge dif fe ren ces bet we en ide o lo gi cal proc la ma ti ons and the me-
a ning of child wel fa re.

The third pe riod of child wel fa re be gan in 1967 with the adop tion 
of the Ge ne ral Law on fi nan cing of spe ci fic mo dels of child so cial wel-
fa re. The pro cess of de cen tra li za tion star ted in 1967, which re sul ted in 
tran sfer ring the ju ris dic tion from fe de ral sta te to the re pu blic le vel. In 
the ir co re, the mo dels of child ma in te nan ce we re not chan ged, but the 
sca le of pri o ri ti es did - the num ber of be ne fi ci a ri es was dec re a sed whi le 
the co ve ra ge of chil dren using so cial kitchens in scho ols and prescho ols 
was bro a de ned.  The fi nan cing was ar ran ged from spe cial so ur ces of in-
co me - ta xes on sa la ri es. Ho we ver, de ve lop ment ra te was not ade qu a te 
for the gro wing ne eds. Re pu blic po li tics on child wel fa re we re ba sed on 
va gue le gi sla tion and ge ne ral re com men da ti ons, yet con cre te de ci si ons 
and the ir re a li za tion we re in hands of lo cal Ga vri lo vi ći ti es, a si tu a tion 
which pro du ced lar ge dif fe ren ces in system de ve lop ment. 

In 1972 a con cept of self-go ver ning or ga ni za tion was in tro du ced. 
In ge ne ral con text of in cre a se of so cial rights and pe o ple’s stan dard, 
child wel fa re un der went in ten se de ve lop ment as well - in co di fi ca tion 
of nu me ro us bills, in or ga ni za tion of im ple men ta tion, in in cre a se of mo-
dels of wel fa re, in con struc tion of preschool fa ci li ti es and in wi de ning 
con tents for preschool chil dren. Ma ter nity le a ve was a part of the he alth 
ca re system and was gra du ally ex ten ded. In the early 1990s, in both 
Cro a tia and in Ser bia, the con cept of self-go ver ning or ga ni za tion on lo-
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cal le vel was abo lis hed and the new le gi sla ti ve in tro du ced no es sen tial 
chan ge apart from in tro du cing ele ments of po pu la tion po licy, be ca u se 
of al ready ob vi o us pro blems in de mo grap hic de ve lop ment. This pe riod 
en ded by the bre ak down of Yugo sla via and cre a tion of six new sta tes.

2. MET HODS OF RE SE ARCH AND DA TA SO UR CES

In this pa per we used hi sto ri cal, com pa ra ti ve and sta ti stic met-
hod. Em pi ri cal analysis was ba sed on of fi cial sta ti sti cal da ta and do cu-
ments of the sta te in sti tu ti ons of Ser bia, Cro a tia and Bo snia-Her ze go-
vi na (for Ser bia: Sta te Sta ti stics In sti tu te and Mi ni stry of La bo ur and 
So cial wel fa re; for Bo snia-Her ze go vi na: Sta te Sta ti stics Agency, Fe de-
ral Sta ti stics In sti tu te, Re pu blic In sti tu te for Sta ti stics and Pu blic Trust 
for child wel fa re of Re pu bli ka Srp ska; for Cro a tia: Sta te Sta ti stics In sti-
tu tion and Cro a tian In sti tu te for pen sion in su ran ce).  

Com pa ri son was di rec ted to ward dif fe ren ces and si mi la ri ti es 
bet we en Ser bia, Cro a tia and Bo snia-Her ze go vi na with re spect to: 1) 
sup port me a su res to fa mily with chil dren 2) chil dren ma in te nan ce 3) 
ma ter nity le a ve and pa ren tal le a ve and 4) ser vi ces of preschool in sti-
tu ti ons.

3. FI NAN CIAL SUP PORT AND SER VICES 
FOR FA MI LI ES WITH CHIL DREN

Fi nan cial sup port and ser vi ces for fa mi li es with chil dren sho uld 
be fo cu sed on chil dren and the ir pa rents or gu ar di ans and sho uld gu a-
ran tee so cial se cu rity and re la ti vely equ al de ve lop ment con di ti ons for 
chil dren (Bla go je vić, 1997). The over vi ew of sta te sup port to fa mi li es 
with chil dren shown in Ta ble 1 shows si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet-
we en sta tes. Si mi la ri ti es are in tra di ti o nal me a su res li ke child ma in te-
nan ce and ma ter nity le a ve. Dif fe ren ces are in rights of new mot hers 
and birth ra te sup port. Cro a tia de ve lo ped the hig hest num ber of spe ci fic 
rights in this area.

For exam ple, in Cro a tia pro-birth al lo wan ce, tax re li ef and pa-
u ses (in the wor king ho urs) du ring the pe riod of bre ast fe e ding are all 
fi nan ci ally sup por ted. No such sup port is pre sent in ot her two sta tes. In 
Bo snia-Her ze go vi na, un li ke Ser bia and Cro a tia, the sta te fi nan ces one 
meal du ring clas ses in ele men tary school, co ur se of stu di es for pu pils 
and stu dents and spe cial psycho-so cial tre at ment of preg nant wo men 
and co u ples who wish to ha ve chil dren. In Bo snia-Her ze go vi na en tity, 
Re pu bli ka Srp ska, both va ca tion and chil dren rec re a tion is fi nan ced. 
Un li ke Bo snia-Her ze go vi na, in Cro a tia and Ser bia fi nan cial sup port al-
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so ap pli es to the ex ten ded ma ter nity le a ve for chil dren of the hig her 
birth or der as well as for chil dren in need of spe cial ca re.
Ta ble 1. Fi nan cial Sup port and Ser vi ces for fa mi li es with chil dren

Me a su res of sup port Cro a tia Ser bia
Bo snia-
Her ze-
go vi na

Child ma in te nan ce Yes Yes Yes

Pro-birth al lo wan ce Yes No No

Ma ter nity le a ve and pa ren tal le a ve Yes*** Yes*** Yes

Ex ten ded ma ter nity le a ve for chil-
dren of hig her or der of birth Yes Yes No

Ex ten ded ma ter nity le a ve for chil dren 
in need of spe cial ca re and at ten tion Yes Yes No

Adop ters le a ve Yes Yes Yes
Adop ters le a ve one to three years for 
twins, third and every next child No No No

Shor ter wor king ho urs Yes No     Yes**

Pa u se for bre ast fe e ding Yes No No
Ma ter nity le a ve/ma ter nal al lo wan ce for 
unem ployed mot hers, mot hers in full-
ti me stu di es, pen sion be ne fi ci a ri es

Yes No Yes

Re fun ding ser vi ces of pre-
school in sti tu ti ons Yes Yes Yes

Tax re li ef Yes Yes No

In stant pa ren tal al lo wan ce No No No

In stant sup port for baby equ ip ment No No Yes
Re fun ding ser vi ces of preschool in-
sti tu ti ons for chil dren wit ho ut pa ren-
tal ca re, with de ve lop men tal di sor-
ders or in ex ten ded ho spi tal ca re

No No Yes*

Re fun ding va ca ti ons and out-
do or ac ti vi ti es for chil dren No No    Yes**

Sup port for nu tri tion up to 6 months 
of age and spe cial  nu tri tion for mot-
hers who bre ast feed the ir chil dren

No No Yes

One meal du ring clas-
ses in ele men tary school No No Yes
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Tu i tion fee and scho lar ship 
for pu pils and stu dents No No Yes

Spe cial psycho-so cial tre at-
ment of  preg nant wo men and co-
u ples who want chil dren 

No No Yes

Sig ni fi cant at the: *only for chil dren wit ho ut pa ren tal ca re;  **only 
Re pu bli ka Srp ska en tity; *** adop ter has the sa me rights.
So ur ces: Cro a tian In sti tu tion for pen sion in su ran ce; do cu-

ments of Mi ni stry of La bo ur and So cial po licy of the Re pu blic 
of Ser bia; Pu blic Trust for Child Wel fa re of the Re pu bi ka Srp-

ska; Fe de ral Sta ti stics In sti tu tion of Bo snia-Her ze go vi na.

4. CHILD MA IN TE NAN CE

As shown in Ta ble 2, child ma in te nan ce in all three sta tes de-
pends on ma te rial sta tus of a fa mily. The re are three cen sus gro ups in 
Cro a tia ac cor ding to which be ne fi ci a ri es are di vi ded and the ir child ma-
in te nan ce ra te de fi ned. In ad di tion to child ma in te nan ce, the re is al so 
pro-birth al lo wan ce in two ca te go ri es - 500 ku na if one is a be ne fi ci ary 
of ma in te nan ce for three chil dren and 1000 ku na if the re is mo re than 
three chil dren. The amo unts are low, bet we en 24 and 35 Eur. 

In Ser bia, child ma in te nan ce has ex clu si vely so cial fun ction. It 
can be ga i ned for the first, se cond, third and fo urth child. The con di tion 
is that to tal in co me per month, af ter ta xes and ot her obli ga tory fe es, in 
pre vi o us three months do es not ex ce ed a spe ci fied in co me ra te or pro-
por ti o nal in co me ra te from agri cul tu re. That spe ci fied in co me ra te is 
chan ged each year and is adju sted ac cor ding to li ving ex pen ses in dex. 
Sin gle pa rents, gu ar di ans, fo ster-pa rents and pa rents of chil dren with 
de ve lop men tal di sor der but not li ving in a spe ci a li zed in sti tu tion enjoy 
20% hig her cen sus (qu a li fi ca ti on in co me li mit for child ma in te nan ce). 
For the se ca te go ri es amo unt of child ma in te nan ce is 30% hig her. Child 
ma in te nan ce is sup plied to be ne fi ci a ri es up to 19 years of age. In No-
vem ber 2010, child ma in te nan ce was aro und 2033 di nars, equ al to ap-
pro xi ma tely 19 euro. 

In Bo snia-Her ze go vi na the right to child ma in te nan ce al so de-
pends on ma te rial sta tus of a fa mily. Ho we ver, cen su ses and amo unts 
vary from can ton to can ton. Re pu bli ka Srp ska has uni fied cen su ses. In 
Re pu bli ka Srp ska cen sus is 100 con ver ti ble marks (furt her KM) per 
fa mily mem ber. The re is no child ma in te nan ce for first child. For the se-
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cond and fo urth chil dren it is 35 KM, and for the third 70 KM. Chil dren 
with spe cial ne eds re ce i ve 90 KM. In Euros it is 17,5 and 35 and 45 Eur.

Ta ble 2. Com pa ra ti ve re vi ew of cur rent 
characteri stics of child ma in te nan ce

Cro a tia Ser bia Bo snia-Her ze go vi na

Con di tion Fa mily ma-
te rial sta tus

Fa mily ma-
te rial sta tus

Fa mily ma te-
rial sta tus

Amo unt 24 to 35 euros 19 euros 15,5 to 45 euros

Num ber of be ne-
fi ci a ri es in 2010. 396. 115 384.836 60.007*

37.049

Num ber of chil-
dren age 0-19 1.053.240 1.501.000 529.367*

429.406**

Co ve ra ge 37% 25,6%
11,3% in Fe de-
ra tion BiH;
8,6% in Repu-
blika Srpska

Sig ni fi cant at the: *esti ma tion for Fe de ra tion of 
BiH; **esti ma tion for Re pu bli ka Srp ska.

So ur ces: Sta te Sta ti stics In sti tu te of Cro a tia; Cro a tian In sti tu te for pen sion 
in su ran ce, Mi ni stry of La bo ur and So cial po licy of Re pu blic of Ser bia, Re-
pu blic Sta ti stic In sti tu te of Re pu bli ka Srp ska, Fe de ral Sta ti stic In sti tu te of 
Bo snia-Her ze go vi na, Pu blic Trust for Child Wel fa re of Re pu bli ka Srp ska.

5. MA TER NITY LE A VE

Ta ble 3 shows that ma ter nity le a ve in each of three co un tri es 
starts at le ast 28 days be fo re ex pec ted de li very and lasts at le ast 45 days 
af ter it. 

In Cro a tia, ma ter nity le a ve lasts 6 months. Af ter that pe riod one 
can use ad di ti o nal le a ve up to one year of age of chil dren. Ad di ti o nal 
le a ve can al so be used by fat her. The re is an op tion for pa rents to work 
half-ti me du ring ma ter nity le a ve. Af ter one year of age one of the pa-
rents can use un paid pa ren tal le a ve up to three years of age of chil dren. 
For chil dren with spe cial ne eds the re is a ran ge of ad ded rights. In ca se 
of twins, third child and every ad di ti o nal child, em ployed wo men can 
use three year long ma ter nity le a ve. Sa lary com pen sa tion du ring obli-
ga tory ma ter nity le a ve is re la ted to pre vi o us sa lary of an em ployed mot-
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her, and al lo wan ce for ad di ti o nal pa ren tal rights de pends on ava i la ble 
as sets in sta te bud get.

In Ser bia, ma ter nity le a ve and le a ve for ta king ca re of child lasts 
365 days. It can be used 45 days be fo re ex pec ted de li very at the ear li est 
and is obli ga tory 28 days be fo re it. Ma ter nity le a ve lasts three months 
af ter birth. Af ter that an em ployed mot her can use le a ve for ta king ca re 
of a child. Fat her can use this right too. For third and every ad di ti o nal 
child em ployed wo men ha ve the right of le a ve for ta king ca re of chil-
dren for a pe riod of two years. For chil dren with spe cial ne eds the re are 
so me spe cial rights. Fo ster pa rent of a child youn ger than fi ve years has 
a right of up to eight months of le a ve for ta king ca re of a child. Sa lary 
com pen sa tion is on the le vel of sa lary for the month be fo re the start of 
ma ter nity le a ve, pro vi ded that the mot her wor ked con ti nu ally at le ast 
six months be fo re that. Du ring the se le a ves the com pen sa tion and al-
lo wan ces are adju sted as well. The re is al so a li mit for hig hest al lo wed 
com pen sa tion.

Ma ter nity le a ve in Fe de ra tion of Bo snia-Her ze go vi na is dif fe rent 
from can ton to can ton. In Sa ra je vo and Tu zla can tons it is 365 days for 
the first and the se cond child, and for twins, the third and every ad di ti-
o nal child it is 18 months. In co me ba se is sa lary ear ned in six months 
be fo re the start of ma ter nity le a ve and it is va lo ri sed with sa lary growth 
in the can ton. In Tu zla can ton 90% of that in co me ba se is gi ven and the 
lo west com pen sa tion can not be less than 30% of the ave ra ge sa lary in 
the can ton. Unem ployed mot hers are gi ven 10% of the ave ra ge sa lary 
in the can ton in the pre vi o us year, du ring one year ti me. In Sa ra je vo 
can ton 60% of in co me ba se is gi ven. Com pen sa tion can not be less than 
50% of the lo west sa lary in Fe de ra tion. Unem ployed mot hers are gi ven 
20% of the ave ra ge sa lary in the can ton in the pre vi o us year. In Re pu bli-
ka Srp ska ma ter nity le a ve is 12 months for the first, se cond, fo urth etc 
child (Re pu bli ka Srp ska, 2007). For the third child it is 18 months. Fat-
hers can use pa ren tal le a ve as well. In Bo snia-Her ze go vi na Fe de ra tion, 
ac cor ding to Fe de ral Law on La bo ur, fat her of a child, or adop ter, can 
use pa ren tal le a ve only in ca se of de ath of mot her, if mot her aban dons 
the child or if mot her is re a so nably pre ven ted from using such right (Fe-
de ra ci ja Bo sne i Her ce go vi ne, 1999b).
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Ta ble 3. Com pa ra ti ve re vi ew of cur rent cha-
rac te ri stics of the pa ren tal le a ve 

Cro a tia Ser bia Bo snia-Her-
ze go vi na

Be fo re birth 28-45 days 28-45 days 28-45 days

After birth Up to 365 days Up to 365 days Up to 365 
days

Father possibility Yes Yes Yes*/con-
ditional**

Compensa-
tion amount Tied with salary Tied with salary Tied with 

salary
Significant at the: *Republika Srpska;  **Federation of Bosnia-Herzegovina.
Sources: Croatian Institute for pension insurance, Ministry of Labour and So-
cial policy of Republic of Serbia and in charged ministries of Bosnian entities.

6. PRESCHOOL INSTITUTIONS

In Croatia preschools are part of the educational system, which 
means that they are under jurisdiction of Ministry of Science, Educa-
tion and Sport. They are mostly founded and supported by municipali-
ties and parents, with established co-financing criteria for parents. In-
herited status of underdeveloped institutions has not been overcome in 
transitional and post-transitional period.  Although important for many 
aspects of family function, they are still neglected and slowly devel-
oped. Lack of capacity is especially pronounced with respect to chil-
dren of youngest age. Coverage of children in the year before entering 
elementary school is fastest growing, which is a natural consequence of 
making their upbringing and educational functions the highest priority.

Since 2002 preschools in Serbia are in the system of education 
and upbringing under the jurisdiction of the Ministry of Education. This 
had an effect of complete suppression of their social function as well as 
diminishing importance of social work in preschool institutions. They 
are founded and financed by local Gavrilovićities, but trend of parents’ 
participation is rising. They lack capacity, especially in big cities and 
especially for children up to three years of age. There are 2.364 fa-
cilities or adapted spaces, 1.210 working 5 hours a day, 345 working 
8 hours a day, and only 809 working more than 8 hours. Total number 
of children in them is 184.066 with 69.378 children in mandatory pre-
school program. 
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In Bosnia-Herzegovina preschools are under jurisdiction of the 
Federal Ministry of Education and Science. In the year before enter-
ing elementary school all children are required to participate in pre-
school education system, as in Serbia. The issues of financing, program 
and the duration of preschool education are regulated by education 
Gavrilovićities. Preschool education could be gained in public, private 
or NGO sector. However, network of preschool institutions and its ca-
pacities are not at the level of actual needs and functions of preschool 
education. In Federation of Bosnia-Herzegovina all cantons have ad-
opted legislation on preschool education and upbringing, as well as in 
Republika Srpska. Nevertheless, in both entities network of children 
institutions and their capacities are insufficient. For example, 23 out 
of 62 municipalities in Republika Srpska have no preschool capacities. 
According to data from Federal Statistics Institute and Ministry of Edu-
cation and Culture of Republika Srpska, preschool education in Federa-
tion of Bosnia-Herzegovina is attended by 9.839 children, in Republika 
Srpska by 6.583 children.

Joint characteristics of preschool education and upbringing in all 
three states are: they belong to the system of education, under jurisdic-
tion of Ministry of Education, they are founded and financed by local 
Gavrilovićities and they lack capacities.

There is no official data on the coverage of children by preschool 
education and upbringing. Gavrilovićs calculate the following figures: 
in Croatia 48.6%, in Serbia 42.9%, in Federation of Bosnia-Herzegovi-
na 5.35% and in Republika Srpska 10%. Official data for children in the 
year before entering elementary education are: Croatia 61.8%, Serbia 
87.8%, while in Bosnia-Herzegovina children of that age are already in 
so called zero grade of elementary education.

7. DEVELOPMENT AND CONCEPTS OF CHILD 
WELFARE IN THE PAST TWO DECADES

On a level of development and concept in the past two decades, 
child welfare in Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina has the fol-
lowing characteristics.

7.1. Serbia

Child welfare in Serbia in the last two decades was affected by 
numerous factors: constitutional changes introducing a unified system, 
instead of till-then three (Kosovo and Metohija and Vojvodina lost their 
jurisdictions by the 1990 Constitution); demographic situation; ratifi-
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cation of UN Convention on Children rights; results of scientific re-
search; everyday problems in the functioning of this system. A reform 
was posed by the adoption of Law on social care of children in 1992 
(Republika Srbija, 1992). The basic preposition on which the system 
of child welfare was founded was the universal civilization standpoint 
about the right and duty of parents to take care of their children’s educa-
tion and upbringing, child’s right to living conditions which enable its 
adequate psycho-physical development and state obligation to support 
them in this. A general characteristic of the system of child welfare 
in 1992 was the emphasis on population dimension. In modelling the 
measures of population character, the state tried to ensure integrated 
approach between social and population objectives.

Child maintenance is realized according to census. Irrespective 
of family material status, the third child has the right on maintenance in 
families with three children, so does the fourth child in municipalities 
with negative birth rate, and so do children with special needs. The cen-
sus and the amount (20% of the average salary for the first child, 25% 
for second and 30% for third and fourth) are in relative relation to sala-
ries, which ensures constant real value to child maintenance. The total 
number of children who used child maintenance till new Law on finan-
cial support to families with children (31th May 2002) was 682.315 or 
25.84% of the population.

Maternity leave is 12 months for the first and the second child, 
24 for the third and 9 months for the fourth with compensation amount 
equal to salary. Unemployed mothers are given maternal allowance for 
one year for the first, second and third child, and in municipalities with 
negative birth rate for the fourth child also. The amount of maternal 
allowance was 30% of the average salary in the commercial sector of 
the Republic. Preschool institutions are a part of the child welfare sys-
tem as well. Their activity is multifunctional: education and upbringing, 
prevention and health, and social development. For the services of this 
institutions local Gavrilovićities contributed on average about 80% of 
the fees for each child.

In 2002 the Law on financial support to families with children 
was adopted in Serbia. With this law, the previous system was com-
pletely decomposed, great restrictions were posed in number of sup-
portive measures, conditions for beneficiaries and amount (Republika 
Srbija, 2002). Conceptual approach was based on the thesis of need 
for the division of social and population measures and re-integrating 
preschools in the system of education, with only upbringing and educa-
tional functions recognized. Taking care of children while parents are 
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working and social role of these institutions are left to their own spon-
taneous flows. 

The models of support with both social and population charac-
ter were abolished: child maintenance with exponential growth for the 
order of birth, maternal allowance for unemployed mothers, instant fi-
nancial help for baby equipment and total reimbursement  of preschool 
services for the third child. New population measures were identified 
as instant financial help and called “parental allowance”: for the first, 
second, third and fourth child and parental and maternity leave for em-
ployed parents and mothers. Child maintenance became social help for 
extremely poor children, with drastically lowered amounts. The num-
ber of children beneficiaries decreased by 177.500 or 26% compared 
to the number of children benefiting from this measure according to 
the previous law. Amounts were also drastically lowered - around three 
times lower than before (Kamenov, 2005).

7.2. Croatia

Child welfare in Croatia after 1990 has four periods correspond-
ing with political changes in the same time (Puljiz, 2008). The first 
period was between 1990 and 1994 and was strongly marked by the 
key event of that time: Croatian independence and war. The great im-
portance was given to family (1990 Constitution) and to the Measures 
of Intervening Social Program of Government in 1993. With this pro-
gram the consequences of large decrease in citizens’ life standard were 
compensated, with great help of domestic and foreign humanitarian or-
ganizations.

The second period began in 1995 and lasted until 2000. It is char-
acterized by the efforts to define new family policy taking into account 
other important laws and documents such as Law on Labour in 1995 
and National program of demographic development in 1996. For child 
maintenance, maternity and parental leave and preschools the following 
is important: child maintenance is defined as a support progressively 
increasing until sixth child and for families with five children it should 
be 35% of the average salary per child; three years of maternity leave 
for mothers of three or more; paid status of parent-educator for families 
with four or more children; tuition relief for daycare, kindergarten and 
preschool for families with three or more children.

The third period began in 2000 and is characterized by social 
reforms bringing restriction in all areas of social security, also in fam-
ily policy. At the same time, the process of defining new family policy 
through creation and adoption of “National Family policy” was taking 
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place. New approach in this document is expressed through empha-
sizing the fact that family policy is just one component which affects 
demographic development, that pluralisation of family structures needs 
to be paid attention to, that there has to be a shift from the politics of 
transferral character to the politics adjusted to external employment, 
service sector development and investment in development of children 
as versatile personalities (Puljiz, 2008).

The fourth period began in 2003, is marked by the establishment 
of the new Ministry of family, veterans of war and intergenerational 
solidarity and the creation of a new document called “National Popu-
lation Strategy” adopted in 2006. This is a very ambitious document 
which defines a set of measures in areas of sustainable economic devel-
opment, systems of family support, tax reliefs, harmonization of family 
and work roles, care for children and health care for mothers and chil-
dren, all with emphasis on future population effects. Some important 
aspects of family policy were neglected: poverty, position of family 
with a single parent, gender aspects of doing house chores etc. Also, 
this document is mostly a framing one, not executive.

7.3. Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina is a complex state unity with two entities: 
Federation of Bosnia-Herzegovina (FBiH) and Republika Srpska (RS). 
Each entity has its own organization and defined roles and powers of 
organizational units. In FBiH, mid-level of organization and power are 
cantons. There are 10 of them and they have legislative, executive and 
judicial power. The last level of power in FBiH is units of local self-
governance - municipalities, 79 of them. In Republika Srpska second 
level of Gavrilovićity is units of local self-governance: 62 municipali-
ties and 2 cities. In addition to entities, a constitutive part of Bosnia-
Herzegovina is Brcko district, founded by the decision of International 
Arbitrage Tribunal and established in 2000. It is a unique administra-
tive unit of local self-governance, under sovereignty of Bosnia-Herze-
govina. It has legislative, executive and judicial powers. Its function is 
supervised by the supervisor and Chief of Office of International High 
Representative in Bosnia-Herzegovina.

The Constitution of Bosnia-Herzegovina has no direct enact-
ments defining jurisdiction and responsibility for child welfare. Child 
welfare is in the domain of entities, namely cantons and Brcko district. 
That’s why this system is very much divided.

On the level of Federation of Bosnia-Herzegovina, within the 
frame of Law on basis of social welfare, welfare of civil casualties of 



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35 стр. 251-272.

266

war and welfare of families with children, the following is specified: 
definition and objective of welfare of families with children, basic 
rights of families with children and children’s week (Federacija Bosne 
i Hercegovine, 1999a). According to this Law, the welfare of families 
with children is “insuring the family through material and other contri-
butions, in order to support upbringing and care for children as well as 
enabling them for independent life and work, in the best interest of a 
child”. By child it considers a person up to 18 years of age.

Basic rights of family with children are: child maintenance, fi-
nancial giving to employed mother during pregnancy leave, maternity 
leave and parental leave; financial support of unemployed mother dur-
ing pregnancy and maternity leave;  instant financial support for baby 
equipment; support in feeding the baby up to six months of age and 
extra feeding of mother who is breastfeeding her child; special psycho-
social treatment of couples who want children and of pregnant women; 
child stay and meals in preschool institutions; insuring one meal dur-
ing classes in elementary schools, tuition fees and scholarships for pu-
pils and students; and preschool education and upbringing for children 
without parental care. This Law also defines which families have the 
right to child maintenance. Cantons, according to enactments of this 
Law, have the freedom to establish other rights for families with chil-
dren, more precise conditions, ways, procedures, organs and financing 
of the rights defined by this Law. Until 2009, only a half of the cantons 
adopted its regulation on child welfare.

In Republika Srpska system of child welfare was established 
in1996, by the Law on child welfare and by foundation of the Public 
Trust for child welfare (Republika Srpska, 2002). The Public Trust for 
Child Welfare of Republika Srpska secures financial means from taxes 
on gross salaries and other personal income, from donations, gifts and 
contributions, available budget assets, domestic and foreign loans etc. 
The rights financed by means of the Public Trust are: child mainte-
nance; maternal allowance; financial support during maternity leave; 
compensation for working part-time; support for baby equipment; sup-
port for child development needs; preschool education for children 
without parental care, children with development disorders, children on 
extended hospital care and vacation and outdoor activities for children 
under 15 years of age in children holiday facilities. The system of child 
welfare has an emphasized population function, and measures are par-
tially integrated with social objectives, partially with population objec-
tives (Milosavljević, Gavrilović & Djurasinović, 2009). 

      Brcko district from 2002 onward has its own child wel-
fare system. The Law on child welfare of Brcko district defines the fol-
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lowing rights (Brčko Distrikt, 2003): salary compensation during ma-
ternity leave or extended maternity leave and leaves of employed parent 
or adopter for taking care of children; maternal allowance; support for 
baby equipment; child maintenance and special psycho-social treatment 
of couples who want to have children and of pregnant women. Realiza-
tion of these rights was given to the Social Work Centre. Financing is 
from the budget. This Law does not define rights related to preschool 
education. Material conditions for qualification for child maintenance 
and amount are defined by the percent of average salary. The census is 
15% of the average salary per family member and the amount is 10% of 
the same. Under these conditions a child can receive maintenance until 
15 years of age.

* 
*  *

Although it had a long tradition, it was not enough for child wel-
fare system to prevail as special field of social policy in transitional 
reforms of any of the three states. Only the entity of Republika Srpska 
established an autonomous system of child welfare. In Croatia, child 
welfare is a part of family policy, in Serbia child welfare is restricted 
to financial support to families with children. In Federation of Bosnia-
Herzegovina it is a part of social welfare. The very status solutions for 
expressing relation of states to children speak for themselves on transi-
tional roaming, second thoughts and absence of clear concepts, in social 
policy above all.

Analysis of the three basic forms of help and support of families 
with children showed that transitional changes substantially reduced 
the number of children benefiting from child maintenance and even 
more reduced its amount. Maternity leave is recognized as an impor-
tant measure in family and population policy in all three states, but 
there are some obvious differences in its definition. Due to the lack of 
means, compensation amount is under constant pressure to be lowered. 
Preschool institutions in Serbia and Croatia have reached almost 50% 
of coverage of population, which is insufficient for growing needs of 
families with children. In Bosnia-Herzegovina the coverage is very low 
and among the lowest in Europe.

If distinct child welfare systems existed in these countries, child 
maintenance, maternity and parental leaves and preschool institution 
services would have a greater chance of becoming stable and achiev-
able rights of children and parents. There is a need for amounts of fi-
nancial support to families to have equal real value, which means that 
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they should be defined in percent in relation to salaries. Also, preschool 
institution activities should be normatively defined as multifunctional 
and directed to satisfying needs of children and parents, and by that of 
society and employers as well. Further, a mechanism should be found to 
balance the differences among regions, in a sense of equal accessibility 
to children.

Contemporary practice of child welfare should be focused on 
family: on building family strengths, capacities and effective function-
ing of family, which should be supported by multi-professional net-
works of services and offices in the community (Comstock, 2004). That 
would contribute to creation of better conditions for birth planning, 
minimization of economic discrimination of families with children and 
narrowing the gap between work and parenthood. For such big and im-
portant aims child advocacy is needed as well as constant meaningful 
activities in the society.

The belief that “society owes to a child the best it can offer” 
gained its power and obligatory dimension through the UN Convention 
on Child Rights, accepted by 169 countries in the world. The Conven-
tion on Child Rights defines minimal standards and rights for children, 
which should be guidelines in creation of child welfare policy (Nicklett, 
Perron, 2010). In addition to that, the Convention not only talks about 
what should be guaranteed to children, but also how to manage it. The 
very enactments of the Convention could at the same time be a basis for 
the countries that have signed it, Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovi-
na among them, to do the best possible for all children, providing them 
with conditions for adequate growth and development. 

Ана М. Гавриловић, Александар Л. Југовић

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ У 
СРБИЈИ, ХРВАТСКОЈ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак
Циљ ра да је да се у ком па ра тив ној пер спек ти ви ана ли зи ра-

ју ак ту ел ни си сте ми де чи је за шти те у тран зи ци о ним дру штви ма 
ју го и сточ не Евро пе: Ср би је, Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. У 
ра ду се ко ри сти исто риј ска, ком па ра тив на и ста ти стич ка ме то да. 
Со ци јал но-по ли тич ке спе ци фич но сти ових др жа ва је су: за јед нич-
ка про шлост си сте ма де чи је за шти те, тран зи ци о ни пре о бра жај 
дру штва и со ци јал не по ли ти ке, европ ске пе ср пек ти ве и по тре ба за 
уна пре ђе њем де чи је за шти те. Ауто ри ука зу ју на за јед нич ку исто-
ри ју си сте ма де чи је за шти те ових др жа ва. У цен трал ном де лу ра да 
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ауто ри, при ме њу ју ћи ком па ра тив ну ме то ду, ана ли зи ра ју ак ту ел не 
ка рак те ри сти ке де чи је за шти те Ср би је, Хр ват ске и Бо сне и Хер-
це го ви не. У ана ли зу се узи ма ју ме ре по др шке по ро ди ци и де ци са 
по себ ним освр том на де чи ји до да так, по ро диљ ска и ро ди тељ ска 
од су ства, услу ге спе ци ја ли зо ва них уста но ва за де цу. Де чи ја за шти-
те се ана ли зи ра у кон тек сту тран зи ци о них про ме на ових др жа ва 
ју го и сточ не Евро пе. Ана ли за три основ на об ли ка по мо ћи и по др-
шке по ро ди ци са де цом по ка за ла је да су тран зи ци о не про ме не до-
ве ле до зна чај ног сма ње ња бро ја де це ко ја при ма ју де чи ји до да так, 
а још ви ше до сма ње ња ње го вог из но са. По ро диљ ско од су ство је 
пре по зна то као зна чај на ме ра по ро дич не и по пу ла ци о не по ли ти ке 
у све три др жа ве али, услед не до стат ка сред ста ва, из но си на кна да 
су под стал ним при ти ском за сма њи ва ње.
Кључ не ре чи: со ци јал на по ли ти ка, де чи ја за шти та, по ро ди ца, де чи ји до-

да так, по ро диљ ско од су ство.
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 РЕЗИМЕ
Циљ овог ра да је да пред ста ви и раз мо три кроз упо ред ну 

пер спек ти ву ак ту ел не  кључ не про бле ме бри ге о де ци у тран зи ци о-
ним дру штви ма три ју ју го и сточ них зе ма ља Евро пе: Ср би је, Хр ват-
ске и Бо сне и Хер це го ви не. У ли те ра ту ри и прав ним ак ти ма ових 
зе ма ља из раз ,,бри га о де ци'' се ко ри сти упо ре до са из ра зи ма ,,дру-
штве на бри га о де ци'', ,,по ли ти ка о по ро ди ци и де ци'', ,,по ро дич на 
по ли ти ка'', ,,со ци јал на за шти та по ро ди це и де те та''. У овом тек сту 
ко ри сти ће мо из раз ,,бри га о де ци''. Ми сма тра мо да је ,,бри га о де-
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ци'' дру штве но ре гу ли са на ка те го ри ја ко ја под ра зу ме ва га ран то-
ва ну фи нан сиј ску по др шку ко ју др жа ва омо гу ћа ва по ро ди ца ма са 
де цом као и на пу ште ној де ци. Циљ ова кве по др шке је да оси гу ра 
со ци јал ну за шти ту, за до во љи деч је по тре бе у раз во ју, урав но те жи 
усло ве за њи хов мен тал ни, пси хич ки, емо ци о нал ни и дру штве ни 
раз вој и да уве ћа сто пу на та ли те та. По др шка по ро ди ца ма са де цом 
и на пу ште ној де ци се оства ру је у об ли ку фи нан сиј ских да ва ња, 
пла ће них и не пла ће них од су ста ва и де ло ва ња спе ци ја ли зо ва них 
ин сти ту ци ја за де цу (Га ври ло вић, 1998). 

За раз ли ку од ве ћи не за пад но е вроп ских др жа ва и САД, где 
је бри га о де ци део по ро дич не по ли ти ке или со ци јал не за шти те 
нај ра њи ви јих ка те го ри ја де це, у бив шој Ју го сла ви ји је бри га о де-
ци уоби ча је но пред ста вља ла по се бан сег мент со ци јал не по ли ти-
ке са сле де ћим од ли ка ма јед ног ауто ном ног си сте ма: 1) по себ ни 
из во ри при хо да; 2) по сто ја ње прав ног окви ра си сте ма и де фи ни-
са ње ти по ва и мо де ла по мо ћи и по др шке по ро ди ца ма са де цом и 
на пу ште ној де ци; 3) усме ре ност ка це ло куп ној деч јој по пу ла ци ји; 
4) не за ви сан си стем ру ко во ђе ња; 5) раз ви је на мре жа кан це ла ри ја 
за ре а ли за ци ју ових вр ста по мо ћи и по др шке у сва кој оп шти ни; и 
6) слу жбе у окви ру спе ци ја ли зо ва них ин сти ту ци ја за де цу- пред-
школ ске уста но ве и деч ја бо ра ви шта то ком рас пу ста. За шти та нај-
ра њи ви јих деч јих ка те го ри ја (де ца без ро ди тељ ске по др шке, де ца 
са по себ ним по тре ба ма, де ца чи ји је раз вој по ре ме ћен по ро дич ним 
окол но сти ма и ма те ри јал но угро же на де ца) се оства ру је кроз со ци-
јал ну бри гу.

Као фе де рал не је ди ни це бив ше Ју го сла ви је од 1918. до 1991. 
- Ср би ја, Хр ват ска и Бо сна и Хер це го ви на има ју за јед нич ку исто-
ри ју бри ге о де ци. Мо гло би се из дво ји ти три раз вој не и исто риј ске 
фа зе бри ге о де ци по ла зе ћи од кон цеп та, са др жи не и ор га ни за ци је: 
1) раз до бље од 1918. до 1945, 2) раз до бље од 1945. до 1967, 3) раз-
до бље од 1967. до 1991.

У при сут ном члан ку смо ко ри сти ли исто риј ски, упо ред ни и 
ста ти стич ки ме тод. Ем пи риј ске ана ли зе су за сно ва не на зва нич ним 
ста ти стич ким по да ци ма и до ку мен ти ма др жав них ин сти ту ци ја Ср-
би је, Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не.

По ре ђе ње је упра вље но ка раз ли ка ма и слич но сти ма из ме ђу 
Ср би је, Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не узи ма ју ћи у об зир: 1) ме-
ре по др шке по ро ди ца ма са де цом, 2) деч ји до да так, 3) ро ди тељ ско 
од су ство и 4) слу жбе пред школ ских ин сти ту ци ја.

Је ди но је Ре пу бли ка Срп ска као ен ти тет уста но ви ла ауто-
ном ни си стем бри ге о де ци. У Хр ват ској, бри га о де ци је део по-
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ро дич не по ли ти ке, док је у Ср би ји бри га о де ци све де на на фи нан-
сиј ску по др шку по ро ди ца ма са де цом. У бо сан ско-хер це го вач кој 
фе де ра ци ји пак, она је са став ни део со ци јал не бри ге. Ста тус ре-
ше ња за из ра жа ва ње од но са др жа ва пре ма де ци го во ри сам за се бе 
о тран зи ци о ним пре ви ра њи ма, пре ми шља њи ма и од су ству ја сног 
кон цеп та, у до ме ну со ци јал не по ли ти ке из над све га.

Анализа три основна облика помоћи и подршке породицама 
са децом је показала да су транзиционе промене суштински 
умањиле број деце које користе дечји додатак и чак још и смањиле 
њихов износ. Материнско одсуство је признато као значајна мера 
у оквиру породичне и популационе политике у три наведене 
државе, али ипак постоје неке видљиве разлике у дефинисању 
овог појма. У недостатку средстава, износ дечјег додатка је под 
сталним притиском у смислу тежње за његовим смањивањем. 
Предшколске институције у Србији и Хрватској су достигле скоро 
50% покривености становништва, што је недовољно за растуће 
потребе породица са децом. У Босни и Херцеговини је наведена 
покривеност пак врло ниска и чак међу најнижима у Европи.

Да су различити системи бриге о деци постојали у 
овим земљама, дечји додатак, родитељско одсуство и службе 
предшколских институција би имале веће шансе да омогуће 
стабилна и остварива права деце и родитеља. Постоји потреба да 
износи финансијске помоћи породицама имају реалну вредност, 
што значи да би требало да буду одређени процентуално у односу 
на зараде. Такође, активности предшколских институција би 
требало да буду нормативно дефинисане као вишефункционалне 
и усмерене ка задовољавању потреба деце и родитеља, а тако и 
друштва и послодаваца истовремено. Поред тога, читав механизам 
би требао да пронађе равнотежу у погледу регионалних разлика у 
смислу једнаке доступности  помоћи свој деци.

* Овај рад је примљен 14. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју по сто је ћи мо де ли де цен тра ли за ци је 

си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји. Кроз из ла га ње ис ку ста ва зе-
ма ља Европ ске уни је и ука зи ва ње на не до стат ке ак ту ел ног си сте ма 
со ци јал не за шти те у Ср би ји, тра га се за нај оп ти мал ни јим ре ше њи-
ма. Рад се за кљу чу је пре по ру ка ма за уна пре ђе ње функ ци о ни са ња 
си сте ма со ци јал не за шти те, ба зи ра ним на ус по ста вља њу ме шо-
ви тог цен тра ли стич ко-де цен тра ли стич ког при сту па, ко ји ува жа ва 
при вред не, ре ги о нал не, нор ма тив не и кул ту ро ло шке осо бе но сти 
Ср би је.  
Кључ не ре чи: де цен тра ли за ци ја, со ци јал на за шти та, цен тра ли за ци ја, 

пра ва и услу ге со ци јал не за шти те, со ци јал не по тре бе, со-
ци јал на по ли ти ка

Си стем со ци јал не за шти те усме рен је ка за до во ља ва њу по-
тре ба нај у гро же ни јих дру штве них гру па (си ро ма шних, осо ба са 
ин ва ли ди те том, ста ри јих, де це и мла дих без аде кват ног ро ди тељ-
ског ста ра ња или у су ко бу са за ко ном). Же ље ни циљ је да се со ци-
јал не по тре бе за до во ља ва ју, а про бле ми ре ша ва ју у не по сред ном 
ло ка ли те ту жи вље ња.1) Де цен тра ли зо ва ни си стем, ко ји на гла ша ва 
од го вор ност ло кал них са мо у пра ва и за јед ни ца, пред ста вљао би по-
го дан ме ха ни зам да се овај циљ и оства ри. Ме ђу тим, у усло ви ма 
не рав но мер ног ре ги о нал ног и еко ном ског раз во ја, раз ли ка у ин-
те зи те ту и са др жа ју услу га со ци јал не за шти те, по тре ба од ре ђе них 

1)  Ми ло са вље вић М., Бр кић М., Социјалнирадузаједници,Ре пу блич ки за вод за со ци јал-
ну за шти ту, Бе о град, 2010. стр. 18.
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ко ри снич ких гру па, де цен тра ли зо ва ни си стем мо же до ве сти до 
зна чај них раз ли ка у ква ли те ту пру же них услу га, њи хо вој одр жи-
во сти и у крај њој ин стан ци до не рав но прав ног по ло жа ја гра ђа на. 

Мо гу ће је из дво ји ти од ре ђе не пред но сти и не до стат ке цен-
тра ли зо ва ног и де цен тра ли зо ва ног си сте ма со ци јал не за шти те. У 
пред но сти спа да ју: обез бе ђи ва ње рав но прав но сти гра ђа на кроз 
је дин стве ни си стем, бо љи увид у це ли ну по тре ба, што омо гу ћа-
ва лак ши из бор при о ри те та и ало ка ци је сред ста ва, рав но мер ни ји 
и пла ни ра ни раз вој мре же услу га, ефи ка сни је ре гу ла тор не ме ха ни-
зме (ин спек ци ја и су пер ви зи ја), мо гућ но сти да се по себ на па жња 
по све ти де при ви ра ним и угро же ним под руч ји ма, ста бил ни ји из во-
ри фи нан си ра ња.2)  

Ка да је реч о основ ним не до ста ци ма, мо гу ће је из дво ји ти 
сле де ће:  

– мо но пол др жа ве и са др жин ско си ро ма штво со ци јал них 
пре ста ци ја и об ли ка за шти те;

– не флек си бил ност и не е фи ка сност слу жби и ин сти ту ци ја 
због гло ма зно сти си сте ма укљу чу ју ћи и при суст ну би-
ро кра ти за ци ју;

– те жња ка уни фор ми са но шћу са др жа ја, фор ми, ин сти ту-
ци ја и дру гих еле ме на та си сте ма;

– ви со ки тро шко ви функ ци о ни са ња ;
– од су ство ини ци ја ти ва и од го вор но сти ло кал них са мо у-

пра ва/ ло кал них за јед ни ца за раз вој мре же услу га и за-
до во ља ва ње со ци јал них по тре ба сво јих гра ђа на.3) 

Има ју ћи из не то у ви ду, не сум њи во је да се де цен тра ли зо ва-
ни си сте ми ви ше осла ња ју на гра ђа не, њи хо ве ин те ре се и по тре-
бе, што је и је дан од ин ди ка то ра де мо кра тич но сти дру штва. Та-
ко ђе, под сти чу од го вор но сти ло кал них са мо у пра ва и за јед ни ца за 
за до во ље ње со ци јал них по тре ба сво јих гра ђа на, чи ме до при но се 
ус по ста вља њу ква ли тет ни је ме ђу си стем ске ко ор ди на ци је, бо љој 
се лек ци јом ка дро ва, ефи ка сни јим и еко но мич ни јим упра вља њем 
со ци јал ним услу га ма. Са дру ге стра не, огра ни че ња де цен тра ли зо-
ва них, са др жа на су у пред но сти ма цен тра ли зо ва них си сте ма со-
ци јал не за шти те, по себ но у усло вим не рав но мер ног ре ги о нал ног 
раз во ја. 

На ди ле му цен тра ли зо ва ни или де цен тра ли зо ва ни си стем 
ни је јед но став но од го во ри ти, због број них објек тив них и су бјек-

2) Ibi dem, стр. 15-16.

3) Ibi dem, стр. 16.
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тив них те шко ћа. Из тих раз ло га ве ћи на са вре ме них си сте ма со ци-
јал не за шти те за сни ва се на ме шо ви том мо де лу, у ко јем се ком-
би ну ју цен тра ли зо ва ни и де цен тра ли зо ва ни при ступ. Кроз при каз 
функ ци о ни са ња со ци јал не за шти те са ста но ви шта над ле жно сти у 
зе мља ма Европ ске Уни је и ана ли зу ак ту ел ног ста ња у Ср би ји, на-
сто ја ће мо да фор му ли ше мо пре по ру ке за ус по ста вља ње ефи ка сни-
јег и еко но мич ни јег си сте ма, ко ји ће ком би но ва ти при сту пе ба зи-
ра не на цен тра ли за ци ји и де цен тра ли за ци ји.

МОДЕЛИДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ

Де цен тра ли за ци је се мо же де фи ни са ти као про цес пре но-
ше ња по је ди них функ ци ја са на ци о нал ног на ни же ни вое др жав не 
ор га ни за ци је, али и на дру ге, не др жав не ин сти ту ци је и ак те ре4). У 
за ви сно сти од то га ко је се функ ци је пре но се раз ли ку ју се: админи
стративна,фискалнаиполитичкаде цен тра ли за ци ја.

Ад ми ни стра тив на де цен тра ли за ци ја озна ча ва пре но ше ње 
ад ми ни стра тив них функ ци ја на ни же ни вое вла сти, док су у над-
ле жно сти цен трал них ни воа све од лу ке и рас по ла га ње, од но сно 
усме ра ва ње бу џет ских сред ста ва. Омо гу ћа ва ње ни жим ни во и ма 
вла сти до но ше ње фи нан сиј ских од лу ка и ути ца ја на бу џет озна ча-
ва се тер ми ном фискалнаде цен тра ли за ци ја, док се под политич
ком под ра зу ме ва пре нос сред ста ва и по ли тич ког ауто ри те та на ни-
же ни вое вла сти, ко ји су у зна чај ној ме ри не за ви сни5). 

У од но су на сте пен са мо стал но сти, мо гу ће је раз ли ко ва ти 
три вр сте де цен тра ли за ци је: де ле ги ра ње, де ко цен тра ци ју и де во-
лу ци ју.6) Де ле ги ра ње, под ра зу ме ва пре но ше ње са мо по је ди них из-
вр шних функ ци ја на ло кал ни ни во вла сти (оп шти ну, град, ре ги ју), 
деконцентрација,озна ча ва пре но ше ње од го вор но сти и над ле жно-
сти са цен трал них вла сти на сек тор ске ор га ни за ци је на ло кал ном 
ни воу (со ци јал не, слу жбе за за по шља ва ње, ре ги о нал не фон до ве и 
сл.), док је деволуцијанај ви ши сте пен де цен тра ли за ци је, ко ји омо-
гу ћа ва да се на ло кал ном ни воу до но се од лу ке о по ли ти ци у од го-
ва ра ју ћој обла сти. 

4) Мат ко вић Г., ДецентрализацијасоцијалнезаштитеуСрбији,Цен тар за ли бе рал но де-
мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006. стр. 8.

5) World Bank, TheStateinaChangingWorld:WorldDevelopmentReport1997, Ox ford Uni-
ver sity Press, str. 120. 

6) Bird R.M., Va il la co urt F., FiscalDecentralizationinDevelopingCountries,Cam bid ge Uni-
ver sity Pree, 1998, op. cit., стр. 3.



СПМброј1/2012,годинаXIX,свеска35 стр.273-289.

276

Мо гу ће је раз ли ко ва ти још је дан тип, ко ји се у ли те ра ту-
ри озна ча ва тер ми ном аси ме трич на де цен тра ли за ци ја7). Озна ча ва 
пре нос од ре ђе них функ ци ја са мо на по је ди не ре ги о не и ло кал не 
са мо у пра ве. По же љан је у си ту а ци ја ма ка да се ло кал не за јед ни це 
зна чај ни је раз ли ку ју по еко ном ској сна зи, ве ли чи ни, бро ју ста нов-
ни ка, кул тур ним спе ци фич но сти ма или ад ми ни стра тив ном ка па-
ци те ту.

Тре ба ис та ћи да у ши рем сми слу де цен тра ли за ци ја ни је са мо 
ве за на за пре нос над ле жно сти, већ и за укљу чи ва ње раз ли чи тих 
су бје ка та, пре свих про фит них и не про фит них ор га ни за ци ја у про-
це се пру жа ња услу га. На тај на чин под сти че се кон ку рен тост, плу-
ра ли тет, ква ли тет, омо гу ћа ва се гра ђа ни ма пра во на из бор услу га. 

У за ви сно сти од на чи на на ко ји је по кре нут, раз ли ку ју се два 
кон цеп та де цен тра ли за ци је:  “одозгонадоле”(top-down) и “одо
здонагоре” (bot tom-up). У зе мља ма са раз ви је ном де мо кра ти јом 
и гра ђан ском од го вор но шћу де цен тра ли за ци ја је на ста ла као део 
при род ног раз вој ног про це са, услед при ти са ка са ло ка ла да се пре-
не се део овла шће ња са цен трал ног ни воа (bot tom-up). Са дру ге 
стра не, у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји, про цес де цен тра ли за ци је 
се во ди са цен трал ног ни воа (top –down), че сто као про из вод по-
ли тич ких при ти са ка, при че му се не до вољ но са гле да ва ре ал на си-
ту а ци ја. У том кон тек сту, по је ди ни ауто ри ис ти чу да на овај на чин 
во ђе на де цен тра ли за ци ја че сто да је не же ље не ре зул та те и не омо-
гу ћа ва одр жи вост си сте ма, ка ко са фи нан сиј ског ста но ви шта, та ко 
и са по зи ци ја ква ли те та услу га ко је се пру жа ју8). Из тих раз ло га, 
пре по ру ка је да се при ли ком до но ше ња од лу ка о по де ли над ле жно-
сти, по шту је прин цип суп си ди јар но сти фор му ли сан спо ра зу мом у 
Ма стрих ту.9) По овом прин ци пу, од ре ђе не над ле жно сти тре ба до-
де ли ти нај ни жем ни воу вла сти ко ји има ка па ци тет да их ре а ли зу је. 
У прак си, то мо же би ти ло кал на, ре ги о нал на или цен трал на власт. 

Са гла сно Ма стрихтском спо ра зу му, у ве ћи ни зе ма ља Европ-
ске Уни је, над ле жност у со ци јал ној за шти ти по де ље на је из ме ђу 
раз ли чи тих ни воа вла сти.

7) Bre ton  A., AnIntroductiontoDecentralization,Fa i lu reDe part ment of Eco no mics, Uni ver-
sity of To ron to and In ter na ti o nal Cen tre for Eco no mic Re se arch, (Tu rin, Italy), 2002. стр. 10.

8)  Shah A., Thomp son, T. Im ple men ting De cen tra li zed Lo cal Go ver nan ce: A Tre ac he ro us Road 
with Pot ho les, De to urs and Road Clo su res World Bank, 2004, Po licy Re se arch Wor king Pa-
per, 3353.

9)  Мат ко о вић Г., ДецентрализацијасоцијалнезаштитеуСрбији,Цен тар за ли бе рал но 
де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006. стр. 8.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

УЗЕМЉАМАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

За раз ли ку од еко ном ског, под руч је со ци јал не за шти те у зе-
мља ма Европ ске уни је у нај ве ћој ме ри је у над ле жно сти на ци о нал-
них за ко но дав ста ва. Иако је би ло ви ше по ку ша ја хар мо ни за ци је, 
до го вор ни је по стиг нут, пре све га због от по ра по је ди них зе ма ља10). 
Из тих раз ло га, при ме њен је прин цип суп си ди јар но сти, ко ји је 
усло вио по сто ја ње раз ли чи тих мо де ла со ци јал не по ли ти ке у др жа-
ва ма чла ни ца ма. 

Либералнимодел, об у хва та ан гло сак сон ско го вор но под руч-
је (Ве ли ка Бри та ни ја и Ир ска). За сни ва се на огра ни че ном ко лек-
тив ном обез бе ђе њу со ци јал не си гур но сти, а со ци јал на за шти та је 
до ступ на гра ђа ни ма ко ји ни су у ста њу да на дру ги на чин за до во-
ље по тре бе. Ни во па три ци па ци је у ко ри шће њу со ци јал них услу га, 
уса гла ша ва се са имо вин ским ста њем ко ри сни ка. 

Социјалдемократскимодел, ка рак те ри ше скан ди нав ске зе-
мље (Швед ска, Фин ска и Дан ска). Основ ни циљ је сма ње ње раз ли-
ка у до хот ку. Со ци јал ни си сте му су уни вер за ли стич ки, омо гу ћа ва-
ју свим гра ђа ни ма пра ва на обез бе ђе ње од по сле ди ца еко ном ских 
и со ци јал них ри зи ка, ко ји се ума њу ју или не у тра ли шу пре вас ход но 
пу тем услу га, а ма ње кроз нов ча не тран сфе ре. 

Корпоративистичкимоделпри ме њу је се у Не мач кој, Фран-
цу ској, Аустри ји и Бел ги ји. У овим др жа ва ма син ди ка ти и удру-
же ња по сло да ва ца игра ју ва жну уло гу. Ка рак те ри шу их раз ли чи ти 
про гра ми и на чи ни пар ти ци па ци је, у ко ји ма за по сле ни обич но уче-
ству ју ко лек тив но. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци ја, из ра же-
ни ја је не го код дру гих мо де ла. 

У медитеранскимземљама(Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, 
Грч ка) под сти че се осло нац на по ро дич не и ро ђач ке гру пе. Тра ди-
ци о нал ни обра сци по на ша ња и сна жан ути цај пра во сла вља и ка-
то ли ци зма до при но се по ро дич ној со ли дар но сти и ши ре њу мре жа 
услу га у за јед ни ци.    

Бив ше со ци ја ли стич ке др жа ве чи не по себ ну источноевроп
скугрупу. Иако ме ђу њи ма по сто је раз ли ке, ја вља ју се и зна чај не 
слич но сти: кор по ра ти ви зам и ега ли та ри зам, ре ди стри бу тив на ор-

10)  Ве ли ка Бр ти та ни ја као јед на од ути цај ни јих зе ма ља чла ни ца за у зи ма чврст став да због 
спе ци фич них окол но сти и тра ди ци је, област со ци јал не по ли ти ке и за шти те тре ба да 
оста не у ин ге рен ци ји по је ди нач них др жа ва. Вид у: Бр кић М., «Ме наџ мент про ме на у 
со ци јал ној за шти ти», у: Га ври ло вић А. (ур), Социјалниизазовиименаџментусоцијал
нојзаштити, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка, 2010, стр. 135-169.  
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јен та ци ја, сна жно при су ство цен трал них ни воа вла сти у со ци јал-
ној сфе ри, ве ћи удео ре зи ден ци јал ног сме шта ја у од но су на “ста-
ре” чла ни це ЕУ11) 

За Ве ли ку Бри та ни ју, као ре пре зен та ли бе рал ног мо де ла, 
ка рак те ри стич на је де кон цен тра ци ја со ци јал них услу га. На цен-
трал ном ни воу де фи ни шу се основ ни стан дар ди услу га, ко је сва ки 
пру жа лац мо ра да обез бе ди. Пу тем сна жних ре гу ла тор них ме ха-
ни за ма, пре све га ин спек циј ске кон тро ле, пра ти се ква ли тет пру-
же них услу га12) Обез бе ђе ње ди рект них услу га у над ле жно сти је 
ло кал них са мо у пра ва. Основ ни из во ри при хо да су ло кал ни по ре зи 
на имо ви ну, до та ци је од цен трал не вла сти и пар ти ци па ци ја ко ри-
сни ка. Око три че твр ти не ло кал них при хо да до ла зи од цен трал-
не вла сти. Услу ге со ци јал не за шти те се углав ном обез бе ђу ју из ван 
др жав ног сек то ра. Не про фит ни сек тор обез бе ђу је око 85% услу га 
ин сти ту ци у о нал не за шти те и 64% кућ не не ге и по мо ћи. Ко ри сни ци 
со ци јал них услу га пла ћа ју део или це ло куп ну це ну у за ви сно сти 
од фи нан сиј ског ста ња. Ме ђу тим, без об зи ра на имо вин ски ста тус, 
основ ни прин цип је да се пр во за до во ље по тре бе, па тек он да утвр-
ди ни во пар ти ци па ци је.

Све до по чет ка 80-их го ди на Фран цу ска је има ла из ра жен 
цен тра ли зо ва ни по ли тич ки си стем. Са до но ше њем За ко на о де цен-
тра ли за ци ји (1982), ус по ста вљен је мно го ве ћи ни во са мо стал но-
сти и од го вор но сти ло кал них и ре ги о нал них ни воа вла сти. У обла-
сти со ци јал не за шти те нај ве ће про ме не до жи ве ли су окру зи, чи је 
су вла де по ста ле од го вор не за пла ни ра ње и фи нан си ра ње про гра ма 
из обла сти со ци јал не за шти те.

Не мач ки си стем по чи ва на ком би на ци ји јав не (ло кал не) од-
го вор но сти и зна чај не уло ге до бро вољ них ор га ни за ци ја. Осно ве 
си сте ма де фи ни са не су фе де рал ним за ко ни ма, док су ло кал не са-
мо у пра ве од го вор не за обез бе ђи ва ње услу га. Ло кал не за јед ни це 
рас по ла жу са де лом укуп них по ре ских при хо да др жа ве и оба ве зне 
су да по мог ну гра ђа ни ма ко ји вла сти тим и по ро дич ним ре сур си ма 
не мо гу да за до во ље основ не со ци јал не по тре бе. Ве ћи на ди рект них 
со ци јал них услу га обез бе ђу ју се од стра не не про фит них ор га ни за-
ци ја. Оне углав ном при па да ју тзв. со ци јал ним асо ци ја ци ја ма, а две 
нај ве ће су ре ли гиј ске, ко је има ју тзв. ква зи-јав ни ста тус, га ран то-
ван за ко ном. Ре ли гиј ске ор га ни за ци је пру жа ју две тре ћи не услу га 
у до мо ви маа за ста ре и ин ва ли де, и око јед ну по ло ви ну услу га на-

11) Esping-An der sen М.,  Social foundations of postindustrial economics, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1999.

12) Mo o die M., «En gland: So cial Ser vi ces»,in: Fultz E., Tracy M. (ed).  GoodPracticesinSocial
ServiceDeliveryinSouthEasternEurope.,ILO, Bu da pest, 2004, стр. 77-79.
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ме ње них мла ди ма13). Со ци јал не услу ге се се углав ном фи нан си ра-
ју из др жав них фон до ва, не по сред но или по сред но. Си ро ма шни је 
оп шти не оства ру ју пра во на на ци о нал не суб вен ци је. 

За скан ди нав ске зе мље је ка рак те ри сти чан зна ча јан удео ло-
кал них вла сти у обез бе ђи ва њу услу га и ме ра из со ци јал не за шти те. 
У Дан ској су оп штин ске вла сти од го вор не за нај ве ћи део нов ча-
них да ва ња, и услу га у за јед ни ци, док окру зи обез бе ђу ју услу ге 
сме шта ја и ста но ва ња уз по др шку. У Фин ској оп шти не фи нан си ра-
ју 70% тро шко ва здрав ства и со ци јал не за шти те, цен трал на власт 
20%, док ко ри сни ци уче ству ју са 10%.14) У Нор ве шкој по сто ји тро-
сте пе ни по ли тич ки и ад ми ни стра тив ни си стем, ко ји се при ме њу је 
и у со ци јал ном сек то ру. Ло кал не вла сти од го вор не су за со ци јал ну 
по моћ, при мар ну здрав стве ну за шти ту, по моћ и не гу у ку ћи,  ин-
сти ту ци о нал ну за шти ту де цу и мла дих, ста рих и ин ва ли да. Вр ло 
сли чан си стем по сто ји и у Швед ској. 

То ком 80-тих го ди на, Шпа ни ја је до жи ве ла знат ну де цен тра-
ли за ци ју у обла сти со ци јал не по ли ти ке, ко ја  је го то во у це ли ни у 
над ле жно сти ре ги о на. Шпан ско за ко но дав ство пра ви раз ли ку из-
ме ђу со ци јал не за шти те и со ци јал них услу га. Со ци јал на за шти та 
об у хва та фи нан сиј ску по др шку, док се со ци јал не услу ге за сни ва ју 
на  ши ро кој мре жи по др шке, ко је не по чи ва ју на ма те ри јал ним на-
кна да ма.

У Че шкој, јав не слу жбе углав ном пру жа ју услу ге ре зи ден ци-
јал ног сме шта ја, ко је се фи нан си ра ју са цен трал ног или оп штин-
ског ни воа. Нај ве ћи део тро шко ва сно се оп шти не (око 60%), док се 
са цен трал ног ни воа обез бе ђу је око 30%. Ко ри сни ци пар ти ци пи ра-
ју у пла ћа њу услу га, а ни во мак си мал ног уче шћа се кре ће од  16% 
за услу ге по мо ћи у ку ћи до 32% за услу ге сме шта ја.15) По след њих 
го ди на по ве ћа ва се број пру жа о ца услу га. То ви ше ни су са мо ор га-
ни за ци је цен трал не или ло кал не вла сти, већ и ор га ни за ци је ци вил-
ног дру штва. Овај по зи ти ван тренд по ве зан је са стан дар ди за ци јом 
услу га у со ци јал ној за шти ти и по ве ћа њем од го вор но сти оп шти на, 
од но сно ре ги о на.

На осно ву ове са же те ана ли зе, за кљу чу је се да зе мље Европ-
ске уни је, при ме њу ју раз ли чи те мо де ле де цен тра ли за ци је у за ви-

13) Bo de I., «Ger many: So cial Ser vi ces»,in: Fultz E., Tracy M. (ed).  GoodPracticesinSocial
ServiceDeliveryinSouthEasternEurope.,ILO, Bu da pest, 2004, стр. 70-71.

14) Бр кић, М., «Ме наџ мент про ме на у со ци јал ној за шти ти», у: Га ври ло вић А. (ур), Социјал
ниизазовиименаџментусоцијалнојзаштити, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка, 
2010, стр. 142.

15) Vyli to va M., «Czech Re pu blic: So cial Ser vi ces»,in: Fultz E., Tracy M. (ed).  GoodPractices
inSocialServiceDeliveryinSouthEasternEurope, ILO, Bu da pest, 2004, стр. 86-88. 
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сно сти од кул ту ро ло шких, еко ном ских, по ли тич ких и дру гих обе-
леж ја. Не ка од слич них ре ше ња при ме ни ла је и Ср би ја у про цеу 
ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕУСРБИЈИ

Гра ђа ни ма Ср би је под од ре ђе ним усло ви ма до ступ на су пра-
ва и услу ге из со ци јал не за шти те, ко ја се у нај ши рем сми слу де ле 
на раз ли чи те об ли ке ма те ри јал не по др шке и услу ге ко је се пру жа ју 
у ин сти ту ци о нал ној, од но сно ва нин сти ту ци о нал ној сре ди ни.

Материјалнаподршка
Пра во на ма те ри јал ну по др шку оства ру је се кроз: ма те ри јал-

ну нов ча ну по моћ (не ка да шње ма те ри јал но обез бе ђе ње – МОП), 
до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, уве ћа ни до да так за по моћ 
и не гу дру гог ли ца, по моћ за оспо со бља ва ње за рад, јед но крат не 
нов ча не по мо ћи, по мо ћи у на ту ри и дру ге вр сте ма те ри јал не по-
др шке.16) 

До сеп тем бра 2004. го ди не и из ме на и до пу на За ко на о со-
ци јал ној за шти ти, оства ри ва ње пра ва на ма те ри јал ну по моћ за-
сни ва ло се на де цен тра ли зо ва ном кри те ри ју му и утвр ђи ва ло се 
у про цен ту ал ном из но су од осно ви це ко ју чи ни про сеч на за ра да 
оства ре на по рад ни ку у при вре ди оп шти не од но сно гра да у прет-
ход ном квар та лу.17) То је усло ви ло да се ни во ма те ри јал не си гур но-
сти раз ли ку је у од но су на при вред ну раз ви је но сти оп шти не/гра да, 
што је усло ви ло низ не га тив них ефе ка та. Гра ђа ни су су штин ски 
до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај, си ро ма шни су по ста ја ли још 
си ро ма шни ји, услед че га су би ле при сут не тен ден ци је ми гра ци ја у 
раз ви је ни је оп шти не и гра до ве.18) Из ових раз ло га, уме сто фи скал-
не де цен тра ли за ци је, ус по ста вљен је декоцентрисани си стем за 
оства ри ва ње пра ва на ма те ри јал ну по др шку, из у зев јед но крат них 
по мо ћи. Ви си на нов ча не по мо ћи ујед на че на је за све ко ри сни ке, 

16)  За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 79, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 24/11.

17) Од нос из ме ђу нај ни жег и нај ви шег ни воа ма те ри јал ног обез бе ђе ња ва ри рао је у од но су 
1:6,8 услед раз ли ка у про сеч ним за ра да ма у при вре ди из ме ђу раз ви је них и не раз ви је-
них под руч ја. Тај од нос се у 2001. го ди ни кре тао од 6-41 не мач ких ма ра ка за по је дин це, 
од но сно 12-82,2 ДЕМ за 5 и ви ше чла но ва. Ви ди у: Бо ги ће вић Б., Кр стић Г., Ми ја то вић 
Б., Ми ла но вић Б., Сиромаштвоиреформафинасијскепомоћисиромашнима, Цен тар за 
ли бе рал но де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2004. 

18) Бр кић М., «Re form of the So cial Pro tec tion System in Ser bia», у: Bor na ro va S. (ed.) Contem
poraryDevelopmentsinSocialProtectionandSocialWork–Professionalisation,Deinstituti
onalizationandReforms,Skoplјe. Fa culty of Phi lo sophy, 2008, стр. 147. 
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сред ства се обез бе ђу ју из бу џе та Ре пу бли ке и усме ра ва ју ка цен-
три ма за со ци јал ни рад, пре ко ко јих се пра во оства ру је19). Јед но-
крат не нов ча не по мо ћи у над ле жно сти су ло кал не са мо у пра ве и 
до ступ не су свим гра ђа ни ма ра ди за до во ља ва ња еле мен тар них жи-
вот них по тре ба. Ујед но пред ста вља ју и нај ве ће рас хо де у бу џе ти ма 
ло кал них са мо у пра ва за со ци јал ну за шти ту, с об зи ром да у укуп ној 
струк ту ри уче ству ју са око 60%.

Услугесоцијалнезаштите 
Услу ге со ци јал не за шти те су ак тив но сти ко је за циљ има ју 

пру жа ња по др шке и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци ра ди по бољ-
ша ња, од но сно очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња или убла-
жа ва ња ри зи ка не по вољ них жи вот них окол но сти и ства ра ња мо-
гућ но сти за што пот пу ни ју ин те гра ци ју у за јед ни цу. По де ље не су 
у сле де ће гру пе: 1) услу ге про це не и пла ни ра ња;  2) днев не услу ге 
у за јед ни ци; 3)  услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот; 4)  са ве то-
дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге; 5)  услу ге сме-
шта ја.20) У нај ши рем сми слу се де ле на оне ко је се пру жа ју у при-
род ном окру же њу ко ри сни ка и у окви ру ин сти ту ци о нал ног ми љеа. 

Услугепроценеипланирања об у хва та ју про це ну ста ња, по-
тре ба, сна га и ри зи ка ко ри сни ка и дру гих ли ца зна чај них за ко ри-
сни ка, про це ну ста ра те ља, хра ни те ља и усво ји те ља. Углав ном се 
ре а ли зу ју по сред ством цен тра за со ци јал ни рад, ко ји се с об зи ром 
на овла шће ња, пра ва и оба ве зе ко је има, мо же сма тра ти кључ ном 
слу жбом у си сте му со ци јал не за шти те. Осни вач цен тра за со ци јал-
ни рад је ло кал на са мо у пра ва, али је основ ни фи нан си јер Ре пу бли-
ка. На и ме, ве ћи на по сло ва ко је цен тар оба вља су по ве ре ни од стра-
не Ре пу бли ке, ко ја исто вре ме но утвр ђу је ор га ни за ци ју, нор ма ти ве 
и стан дар де струч ног ра да. Пра ва и услу ге ко је су у над ле жно сти 
ауто ном не по кра ји не, од но сно ло кал не са мо у пра ве, цен тар за со-
ци јал ни рад ре а ли зу јеу скла ду са про пи си ма ко је су до не ли над-
ле жни ор га ни ло кал не, од но сно ауто ном не по кра ји не. Ди рек то ра 
цен тра за со ци јал ни рад име ну је ло кал на са мо у пра ва, а са гла сност 
да је ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не 
за по сло ве со ци јал не за шти те. О жал би на ре ше ње цен тра за со ци-
јал ни рад, од лу чу је ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ло кал-
не са мо пу пра ве, у за ви сно сти од те ри то ри је на ко јој се цен тар на-
ла зи. Са ста но ви шта мо де ла де цен тра ли за ци је, на ве де на ре ше ња 
нај бли жа су делегирању. Ме ђу тим, у прак си то ства ра број не про-

19)  На сли чан на чин су ре гу ли са на пра ва са др жа на у За ко ну о фи нан сиј ској по др шци по ро-
ди ци (ро ди тељ ски до дар так, де чи ји до да так, на кна да за вре ме по ро диљ ског од су ства..), 
о чи јим ре ше њи ма од лу чу ју је ди ни це оп штин ске, од но сно град ске упра ве.

20)  За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 40, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 24/11.
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бле ме. Основ ни је што су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су штин-
ске не за ин те ре со ва не за функ ци о ни са ње цен та ра за со ци јал ни рад. 
Сво ја осни вач ка пра ва и оба ве зе, углав ном ко ри сте при из бо ру ди-
рек то ра и пре но ше њу раз ли чи тих оба ве за ко ја ни су у над ле жно сти 
Ре пу бли ке (јед но крат не по мо ћи, до но ше ње од лу ка о раз ли чи тим 
суб вен ци ја ма за ко ри шће ње елек трич не енер ги је, гре ја ња, по мо ћи 
си ро ма шним уче ни ци ма и сл.). При то ме рет ко или не до вољ но за-
по шља ва ју ка дро ве ко ји тре ба да бу ду ан га жо ва ни на овим по сло-
ви ма, већ ко ри сте по сто је ће ко ји се пла ћа ју из бу џе те Ре пу бли ке и 
то ис кљу чи во за по ве ре не по сло ве. Та ко ђе, ди ску та бил но је и ре-
ше ње по ко јем фи нан си јер (Ре пу бли ка), не вр ши по сло ве ин спек-
циј ског и струч ног над зо ра на це лој те ри то ри ји. У осно ви реч је о 
тро стру кој над ле жно сти над функ ци о ни са њем цен тра - оп шти на/
град као осни вач, Ре пу бли ка ко ја је глав ни фи нан си јер и про пи су је 
стан дар де и нор ма ти ве, ауто ном на по кра ји на ко ја вр ши струч ни и 
ин спек циј ски над зор на сво јој те ри то ри ји и да је са гла сност на из-
бор ди рек то ра.. 

Дневнеуслугеузаједнициоб у хва та ју ак тив но сти ко је по др-
жа ва ју бо ра вак ко ри сни ка у по ро ди ци и не по сред ном окру же њу и 
са сто је се из: днев них бо ра ва ка; по моћ у ку ћи; свра ти ште и дру гих 
услу га. Оне су у над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, што упу ћу је на 
фискалну де цен тра ли за ци ју. То је је дан од основ них раз ло га због 
ко јег су днев не услу ге у за јед ни ци не до вољ но раз ви је не. По моћ 
у ку ћи је јед на од рет ких услу га ко ја је раз ви ја на у пе ри о ду пре 
2000-их и да нас се ре а ли зу је у ве ћи ни оп шти на/гра до ва у Ср би ји. 
На ме ње на је ста ри јим и осо ба ма са ин ва ли ди те том. Циљ на гру па 
днев них бо ра ва ка су со бе са ин ва ли ди те том и мла ди у су ко бу са 
за ко ном, ко ји у ор га ни зо ва ном окру же њу, и уз по треб ни над зор, 
тре ба да за до во ља ва ју раз вој не по тре бе, сти чу и раз ви ја ју жи вот-
не ве шти не, лич ну и дру штве ну од го вор ност. Углав ном су раз ви-
ја не услу ге на ме ње не осо ба ма са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма. По-
сто је у свим ве ћим гра до ви ма у Ср би ји, ме ђу тим у 123 оп шти не 
ова услу га још увек ни је до ступ на21). По се бан про блем пред ста-
вља одр жи вост услу ге, с об зи ром да се још увек у зна чај ној ме ри 
про јект но фи нан си ра. Услу ге днев них бо ра ва ка за де цу и мла де са 
про бле ми ма у по на ша њу су у раз во ју. Тре нут но по сто је три и у то-
ку 2010 го ди не пру же не су услу ге за 128 де це и мла дих са про бле-
ми ма у по на ша њу22) Услу ге свра ти шта на ме ње не су „љу ди ма ко ји 

21)  Мат ко вић Г., «Днев ни бо ра вак као пра во и услу га у си сте му со ци јал не за шти те», Демо
графскипреглед, бр. 34, Бе о град, 2009. 

22)  Ми ни стар сто ра да и со ци јал не по ли ти ке, СоцијалнипрофилопштинауСрбијибаза
података,Бе о град, 2011. 
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жи ве и ра де на ули ци“ и тре нут но су раз ви је не у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду и Ни шу.

Услуге подршке за самосталанживотусме ре не су ка из-
јед на ча ва њу жи вот них мо гућ но сти угро же них гру па са оста лим 
чла но ви ма дру штва, ка ко би им се по бољ шао ква ли тет жи во та и 
омо гу ћи ло да во ди ак ти ван и са мо ста лан жи вот. Са сто је се од: ста-
но ва ња уз по др шку; пер со нал не аси стен ци је и дру гих об ли ка по-
др шке нео п ход них за ак тив но уче шће ко ри сни ка у дру штву. Ово су 
но ве услу ге у си сте му со ци јал не за шти те23). У прет ход ном пе ри о-
ду су про јект но за сни ва не, нор ма тив но ни су би ле уре ђе не, што је 
основ ни раз лог њи хо ве не до вољ не раз ви је но сти.24) За ни мљи ва су 
ре ше ња о над ле жно сти над фи на си ра њем услу га по др шке за са мо-
ста лан, јер се ком би ну је централистички и мо дел асиметричне, 
од но сно фискалне де цен тра ли за ци је. На и ме, од го вор ност за обез-
бе ђи ва ње ових услу га у ин ге рен ци ји је ло кал не са мо у пра ве, осим 
ста но ва ња за по др шку за осо бе са ин ва ли ди те том. Ову услу гу фи-
на си ра цен трал на власт, али са мо за ло кал не са мо у пра ве чи ји је 
сте пен раз ви је но сти ис под ре пу блич ког про се ка. Дру гим ре чи ма, 
све ло кал не са мо у пра ве чи ји је сте пен из над ре пу блич ког про се ка 
од го вор не су за обез бе ђи ва ње ове услу ге25). На ова ко ви ре ше ње, 
за ко но да вац се од лу чио због зна ча ја ко ја ова услу га има за про це се 
де ин сти ту ци о на ли за ци је и ин те гра ци је, од но сно про це на да ве ћи-
на ло кал них са мо у пра ва не ће би ти у ста њу да обез бе ди до ступ ност 
ове услу ге.

Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге 
пру жа ју се као вид по мо ћи по је дин ци ма и по ро ди ца ма ко је су у 
кри зи, ра ди уна пре ђи ва ња по ро дич них од но са, пре ва зи ла же ња 
кри зних си ту а ци ја и сти ца ња ве шти на за са мо ста лан и про дук-
ти ван жи вот у дру штву. Об у хва та ју раз ли чи те услу га као што су: 
ме ди ја ци ја, СОС те ле фо ни, по ро дич на те ра пи ја, по др шка у слу-
ча је ви ма на си ља и сл..). У ис кљу чи вој су над ле жно сти је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.

Услу ге сме шта ја об у хва та ју: сме штај у срод нич ку, хра ни-
тељ ску или дру гу по ро ди цу за де цу, од ра сле и ста ри је; дом ски и 
сме штај у при хва ти ли ште. По ро дич ни и дом ски сме штај фи нан-

23) За кон о со ци јал ној за шти ти усво јен је 31.03. 2011. у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. 

24) У 2011. услу ге ста но ва ња уз по др шку ко ри сти ло је 30 мла дих без ро ди тељ ског ста ра ња 
и 23 осо бе са ин ва ли ди те том, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Социјалнипро
филопштинауСрбијибазаподатака,Бе о град, 2011. 

25)  Пре ма по след њим по да ци ма 19 оп шти на/гра до ва је из над ре пу блич ког про се ка, Уред ба 
о утвр ђи ва њу је дин стве не ли сте раз ви је но сти ре ги о на и је ди ни ца ло кал не са мо пу ра ве 
за 2011, СлужбенигласникРС, бр. 16/11.
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си ра се из цен трал ног, а услу ге при хва ти ли шта из ло кал ног бу џе-
та. У од но су на ову гру пу услу га ком би ну ју се централистичкии
фискални при ступ, са зна чај ним при су ством мо де ла делегирања.
На и ме, Вла да РС утвр ђу је мре жу уста но ва со ци јал не за шти те ко-
је пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја и цен та ра за по ро дич ни сме-
штај. Са дру ге стра не, ауто ном на по кра ји на, пре ко сво јих ор га на 
да је са гла сност над пред лог уста но ва за сме штај ко ри сни ка и вр ши 
над зор над за ко ни то шћу и струч ним ра дом уста но ва на сво јој те-
ри то ри ји. Дру гим ре чи ма, иако је Ре пу бли ка осни вач и фи нан си јер 
дом ског сме шта ја, она не ма кон трол не ме ха ни зме у сво јим ру ка ма, 
с об зи ром да не име ну је ди рек то ре, управ не и над зор не од бо ре, не 
вр ши ин спек циј ски и струч ни над зор и не мо же да до не се од лу ку 
о мре жи без са гла сно сти Ауто ном не по кра ји не.

Ка да је реч о ши рем по и ма њу де цен тра ли за ци је, уста но ве 
со ци јал не за шти те мо гу осни ва ти сва ли цен ци ра на прав на и фи-
зич ка ли ца, осим цен та ра за со ци јал ни рад, Ре пу блич ког и по кра-
јин ског за во да за со ци јал ну за шти ту, од но сно За во да за вас пи та ње 
де це и омла ди не. 

Очи глед но је да се си стем со ци јал не за шти те у Ср би ји, као 
и у ве ћи ни европ ских зе ма ља за сни ва на ком би на ци ји цен тра ли-
стич ког и де цен тра ли стич ког мо де ла. Прак ти чан про блем огле да 
се у то ме што се у окви ру јед не гру пе услу га ком би ну ју цен тра-
ли стич ки и раз ли чи ти мо де ли де цен тра ли стич ког при сту па, што 
мо же иза зва ти раз ли чи те ди ле ме око ин ге рен ци ја, пра ва и оба ве за. 
Из тих раз ло га чи ни се ефи ка сни јим и еко но мич ни јим ус по ста ви ти 
ја сни је ли ни је од го вор но сти у од но су на над ле жност за обез бе ђи-
ва ње и кон тро лу ква ли те та услу га со ци јал не за шти те.

* 
*  *

Иако су у Ср би ји у зна чај ној ме ри при сут ни еле мет ни фи-
скал не де цен тра ли за ци је (го то во све услу ге у за јед ни ци у над ле-
жно сти су ло кал не са мо у пра ве), из бу џе та Ре пу бли ке фи на си ра се 
око 89% тро шко ва пру жа ња услу га и пра ва, док је про се чан из-
нос уче шћа со ци јал не за шти те у бу џе ти ма оп шти на/гра до ва око 
2,3%.26) Раз ло ге тре ба тра жи ти у не ко ли ко фак то ра: од су ству санк-
ци ја, не за ин те ре со ва но сти, бу џет ских огра ни че ња, ре ал них не мо-
гућ но сти не раз ви је них оп шти на да фи на си ра ју услу ге, не е ко но-
мич но сти да све оп шти не обез бе ђу ју услу ге за ко је су над ле жне.

Ло кал не са мо у пра ве су од го вор не за обез бе ђи ва ње услу га за 
ко је су над ле жне, али исто вре ме но не по сто је би ло ка кви ка зне ни 

26)  Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Годишњиизвештај, 2009. 
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ме ха ни зми ако су сво ју оба ве зу не ис пу не. Дру гим ре чи ма, пра во 
гра ђа на на услу ге со ци јал не за шти те је са мо де кла ра тив но при сут-
но, с об зи ром да се не по сто ја ње услу га мо же на раз ли чи те на чи не 
прав да ти, а нај че шће не до стат ком фи на сиј ских сред ста ва. У ко-
ре ла тив ној ве зи са овим је и не за ин те ре со ва ност, јер оп штин ске 
вла сти че сто има ју „пре ча по сла“ од со ци јал не за шти те. По је ди не 
оп шти не у Ср би ји ни су у си ту а ци ји да обез бе де пру жа ње услу га, 
услед при вред не не раз ви је но сти. Да би се овај про блем ок тло нио 
За ко ном су пред ви ђе ни на мен ски тран сфе ри ко ји се бу џе та Ре пу-
бли ке усме ра ва ју ка ло кал ним са мо у пра ва ма чи ји је сте пен раз во ја 
ис под ре пу блич ког про се ка и ко ји се мо гу ис кљу чи во ко ри сти ти 
за раз вој услу га со ци јал не за шти те27). У Ср би ји по сто ји до ста ма-
лих оп шти на и ни је функ ци о нал но, ни ти еко но мич но да раз ви ја-
ју услу ге за јед ног или два ко ри сни ка. Са дру ге стра не прин цип 
до ступ но сти услу га је дан је од при мар них у со ци јал ној за шти ти. 
Ре ше ње се про на ла зи у функ ци о нал ном по ве зи ва њу ге о граф ски 
и кул ту ро ло шки бли ских оп шти на, чи ме се омо гу ћа ва по што ва ње 
на ве де ног при ци па, а услу ге чи не еко но мич ним.

Као што је на ве де но цен три за со ци јал ни рад, ко ји су основ-
ни но си о ци си сте ма со ци јал не за шти те на ла зе се у по зи ци ји тро-
стру ке над ле жно сти (Ре пу бли ка, Ауто ном на по кра ји на, оп шти на/
град), што до во ди до раз ли чи тих по те шко ћа око фи нан си ра ња и 
при је ма ка дро ва, пру жа ња услу га, ин фра струк тур ног одр жа ва ња, 
спро во ђе ња ин спек циј ског и струч ног над зо ра. Има ју ћи у ви ду да 
нај ве ћи део по сло ва цен три вр ше као јав на овла шће ње на це лој 
те ри то ри ји др жа ве, чи ни се нај це лис ход ни јим да њи хов осни вач 
бу де Ре пу бли ка, а не ло кал на са мо у пра ва што је са да слу чај. Дру-
га мо гућ ност је да це ло куп но функ ци о ни са ње бу де у ин ге рен ци ји 
са да шњег осни ва ча (ло кал на са мо у пра ва), што се чи ни ма ње ре-
ал ним, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да мно ге оп шти не не ће би ти у 
мо гућ но сти да фи нан си ра ју цен тре за со ци јал ни рад.

Дом ски сме штај се фи нан си ра са ре пу блич ког ни воа, при че-
му су кон трол ни ме ха ни зми у над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не. 
Има ју ћи у ви ду да су оп шти не у Вој во ди ни на ве ћем сте пе ну раз-
ви је но сти од оних у цен трал ној, а на ро чи тио ис точ ној Ср би ји, чи-
ни се да би мо дел аси ме трич не де цен тра ли за ци је био по го дан28). У 
том сми слу ауто ном на по кра ји на би по ред кон трол них ме ха ни за ма 
(укљу чу ју ћи и утвр ђи ва ње мре же уста но ва на сво јој те ро то ри ји) 

27)  За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/11.

28) Са мо су три (Жи ти ште, План ди ште и Чо ка) од 46 у гру пи из ра зи то не до вољ но раз ви је-
них ло кал них са мо у пра ва, док се 26 на ла зи у гу пи из над или у ра спо ну од 80-100% од 
ре пу блич ког про се ка.
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пре у зе ла и фи на си ра ње. По дру гом мо де лу, гра до ви/оп шти не чи-
ји је сте пен раз ви је но сти из над ре пу блич ког, мо гли би да пре у зму 
над ле жност над фи на си ра њем дом ског сме шта ја.

Услед ре стрик тив них усло ва, од ред ба по ко јој се у со ци јал-
ној за шти ти омо гу ћа ва плу ра ли тет пру жа ла ца услу га, уз де ли мич-
ни из у зе так до мо ва за ста ре, ни ка да ни је за жи ве ла. Де фи ни са ње 
основ них стан дар да услу га со ци јал не за шти те, ко ји ће би ти основ 
за ли цен ци ра ње пру жа ла ца, то тре ба и да омо гу ћи29). Стан дар ди 
тре ба да има ју на ци о нал ни ка рак тер, јер омо гу ћа ва ју под јед нак 
ква ли тет основ них услу га, без об зи ра на те ри то ри ју на ко јој ко ри-
сник жи ви.

У про те клом пе ри о ду уче шће ко ри сни ка у фи нан си ра њу 
услу га со ци јал не за шти те би ло је ми ни мал но. Из у зе так пред ста-
ља ју до мо ви за ста ре, ко ји су ви ше од по ло ви не при хо да обез бе-
ђи ва ли од ко ри сни ка. Но ва за кон ска ре ше ња уво де ни вое пар ти ци-
па ци је (пот пу но, де ли мич но уче шће), у за ви сно сти од еко ном ског 
стра ту са, с об зи ром да су услу ге со ци јал не за шти те до ступ не свим 
гра ђа ни ма, а не са мо они ма нај си ро ма шни ји ма.

Ус по ста вља њем ја сних ме ха ни за ма од го вор но сти и над ле-
жно сти из ме ђу цен трал них и по кра јин ских и ло кал них ни воа вла-
сти, уз од го ва ра ју ћу по др шку не раз ви је ним оп шти на ма, мо гу ће је 
у да тим окол но сти ма ус по ста ви ти ефи ка сни ји и еко но мич ни ји си-
стем со ци јал не за шти те. Са из ме на ма Уста ва и ус по ста вља њем ре-
ги о нал них ни воа вла сти, је дан део услу га со ци јал не за шти те тре ба 
усме ри ти у њи хо ву над ле жност.   

BrkicMiroslav

DECENTRALIZATIONOFSOCIAL
PROTECTIONSYSTEMINSERBIA:

BETWEENWISHESANDPOSSIBILITY

Summary
Exi sting mo dels of de cen tra li za tion in the system of so cial pro-

tec tion in Ser bia ha ve been analyzed in this ar tic le. Thro ugh ex po sing 
the ex pe ri en ce of Euro pean Union co un tri es and po in ting the in suf fi ci-
en ci es of ac tual system of so cial pro tec tion, the most op ti mal so lu ti ons 
are se ek for. The ar tic le’s con clu si ons are re com men da ti ons for im pro-
ving ope ra ting system of so cial pro tec tion, which are ba sed on re con di-

29) Окон ча на је јав на рап сра ва о Пред ло гу стан дар да услу га со ци јал не за шти те. Усва ја ње 
Пра вил ни ка оче ку је се до кра ја 2011.
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ti o ning mi scel la ne o us cen tra li zed-de cen tra li zed ap pro ach that re spects 
eco no mi cal, re gi o nal, nor ma ti ve and cul tu ral par ti cu la rity of Ser bia.
Key words: de cen tra li za tion, so cial pro tec tion, cen tra li za tion, so cial ser vi ces, 

rights and so cial ne eds, so cial po licy
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Су бо тић Д., «Јав но упра вља ње и мо дер ни за ци ја јав ног сек то ра Ср би је», По
литичкаревија, вол. 24, бр. 2, 2010, стр. 65-103.

Уред ба о утвр ђи ва њу је дин стве не ли сте раз ви је но сти ре ги о на и је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве за 2011, СлужбенигласникРС, бр.16/11.

World Bank, TheState inaChangingWorld:WorldDevelopmentReport1997, 
Ox ford Uni ver sity Press, стр. 120.

Resume
Ten dency of mo dern system of so cial pro tec tion are to sa tisfy so-

cial ne eds, and pro blems ha ve to be re sol ved in di rectly en vi ron ment of 
so cial users. In that me a ning, ap pro ach that are ba sed on de cen tra li za-
tion, tran smit ting fun cti ons from na ti o nal to be low le vel of sta te or ga ni-
za ti ons will  re pre sent su i ta ble mec ha nisms for re a li zing that ten dency.

Ho we ver, in the con di tion of un ba lan ced re gi o nal eco nomy de-
ve lo ping, cul tu ral di ver sity, dif fe ren ces bet we en in ten sity and con tent 
of so cial ser vi ces, de cen tra li za tion system is able to bring over sig ni fi-
cant dif fe ren ces in qu a lity of ten de ring ser vi ces, the ir su sta i na bi lity, and 
in the last po int to une qu al po si tion of the ci ti zens. 

For that re a sons, so cial pro tec tion in co un tri es of Euro pean 
Union, are ar ran ged ac cor ding to Ma a stricht`s agre e ment, with re gard 
to prin ci ple of sub si di a rity, when com pe ten ce in im ple men ting ser vi ces 
and rights al lo ca tes to lo west le vel of ad mi ni stra tion, which has ca-
pa city for re a li za tion. That may be cen tral, re gi o nal and lo cal le vel of 
ad mi ni stra tion, whe re mo del of cen tra li zed and de cen tra li zed ap pro ach 
are com bi ned (de le ga tion, de-con cen tra tion, de vo lu tion, asymme tric 
de cen tra li za tion).

In Ser bia, li ke in ot her ex -so ci a li stic co un tri es, de cen tra li za tion 
did not ari se as na tu ral de ve lo ping pro cess (bot tom-up), al ready as a 
part of po li ti cal de ci sion and pres su re, wit ho ut eno ugh cle ar per cep tion 
of pos si ble con se qu en ces. For that re a son, exi sting pro blems are in sha-
ring of ju ris dic tion, fun ding and su sta i na bi lity of so cial ser vi ces.

Alt ho ugh, in Ser bia in sig ni fi cant amo unt are pre sen ting the 
ele ments of fi scal de cen tra li za tion, 89% ex pen ses for pro vi ding ser vi-
ces and rights fi nan ce from re pu blic bud get, whi le ave ra ge amo unt of 
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par ti ci pa tion of so cial pro tec tion in bud get of mu ni ci pa lity /ci tes is 2, 
3%.Re a sons for that ha ve to lo ok for few fac tors:  ab sen ce of con trol 
mec ha nisms, un con cern of lo cal go vern ment, bud get li mi ta ti ons, im-
pos si bi lity of un de ve lo ped mu ni ci pa lity to fi nan ce the lo cal ser vi ces.

Re con di ti o ning cle ar li nes of re spon si bi lity, re gu la tor mec ha-
nisms and pro vi ding ne ces sa rily fi nan cial re so ur ces, ha ve po si ted as 
con di ti ons for exi sten ce of system of so cial pro tec tion. In that sen se, 
cen tra li zed and dif fe rent mo dels of de cen tra li za tion ha ve to be com bi-
ned, ac cor ding to:

– Ju ris dic tion for ser vi ces of ac com mo da tion will be sha red 
bet we en Re pu blic and Pro vin ce or de ve lo ped ci tes (asymme-
tric de cen tra li za tion);

– Com mu nity ba sed ser vi ces will be un der in ter fe ren ce of lo-
cal auto nomy (fi scal de cen tra li za tion), whe reby from re pu-
blic bud get will be pro vi de de di ca ted re so ur ces for un de ve-
lo ped mu ni ci pa lity;

– Re pu blic will be fo un der of cen ter of so cial work, who tran-
smits spe ci fic works (de-con cen tra tion);

– Step by step will be gra vi ta te to esta blish prin ci ple in which 
fi nan ci er of ser vi ces has ju ris dic tion over the re gu la tor mec-
ha nisms (in spec tion, pro fes si o nal su per vi sion), whe reby ba-
sic stan dard of ser vi ces ha ve to ha ve na ti o nal cha rac ter and 
be va lid in the ter ri tory of the co un try.

* Овај рад је примљен 19. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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OД ПО СРЕД НИ КА У ОП ШТЕ ЊУ  
ДО ФАК ТО РА  ИС ХО ДА РА ТО ВА  

- ЗА ПАД НИ  МЕ ДИ ЈИ МА СОВ НИХ  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈА И  

ЕX-ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА КРИ ЗА*

“У балканском сукобумедији су постали по
крет,једнаодзараћенихстрана,којасевише
није ни приказивала као неутрална и непри
страсна.”1)

ПетерБрук
“УспешнасатанизацијаСрба (...) један јеод
највећих тријумфа пропаганде у нашем до
бу.“2)

   ЕдвардХерман

Са же так
За пад но-европ ски и аме рич ки ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци-

ја су би ли је дан од зна чај ни јих ин стру ме на та спољ ног ин тер ве ни-
са ња у ex-ју го сло вен ску рат ну дра му то ком свих пет на е стак го ди на 
ње ног тра ја ња. Њи хо вом ела бо ри ра њу сло же ног ex-ју го сло вен ког 
слу ча ја по све ћен је овај рад. Он поч ње аутор ки ним уви дом да за-
пад но-ме диј ска ефи ка сност у прет ход но на зна че ном сми слу не мо-

*  Текст је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју бр. 
43007, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и про све ту Ре пу бли ке Ср би је. Део је ве ће 
це ли не ко ја ће под на сло вом „Глас ва пи ју ћег у пу сти њи - рас пад/раз би ја ње Ју го сла ви је 
у ме ђу на род но-етич кој пер спек ти ви“ уско ро иза ћи из штам пе.

1) Пе тер Брук,  “Ху шка шко но ви нар ство”, у: Србијамораумрети, ”Фи лип Ви шњић”, Бе-
о град, 1995, стр. 14.

2) Едвард  Хер ман, С., „Са та ни за ци ја Ср ба као про па ганд ни удар“, ин тер нет до ку мент без 
па ги на ци је до сту пан на: http://nspm.rs/isti na-i-po mi re nje-na-ex-ju-pro sto ri ma/sa ta ni za ci ja-
sr ba-kao-pro pa gand ni-udar.html.
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же би ти ва ља но схва ће на  из у зме ли се из ши рег скло па етич ки 
ве о ма спор них ка рак те ри сти ка ме диј ског функ ци о ни са ња За пад-
них дру шта ва у све ко ли ком мо дер ном до бу. Тим ка рак те ри сти ка-
ма аутор ка се ба ви у увод ном де лу ра да, а по том се усред сре ђу је 
на за пад но-европ ску и аме рич ку ко му ни ко ло ги ју ex-ју го сло вен ске 
кри зе. Из во ди ма из За пад них штам па них и елек трон ских ме ди ја 
она илу стру је ста но ви ште да су исти све вре ме тра ја ња кри зе има-
ли уло гу јед не од за ра ће них стра на ко ја се, ка ко су при ме ти ли не ки 
ауто ри, ни је ни при ка зи ва ла као не у трал на и не при стра сна. Kao 
та ква, за пад на ма сов на оп шти ла су се, за кљу чу је аутор ка, уме сто у 
слу жбу исти не о ком плек сним за пад но бал кан ским ме ђу ет нич ким 
су ко би ма ду ге и сло же не пред и сто ри је, ста ви ла у слу жбу по ли тич-
ких ин те ре са сво јих др жа ва и ин те ре са оних уну тра шњих ак те ра 
ex-ју го сло вен ске кри зе ко ји су се с они ма пр ви ма пре кла па ли.
Кључ не ре чи: медији масовних комуникација, exјугословенска криза,

међународнаполитика,међународнаетика.

За пад но-европ ски и аме рич ки ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци-
ја  су то ком свих  де се так го ди на  тра ја ња еx-ју го сло вен ске рат не 
дез ин те гра ци је би ли  је дан од зна чај ни јих ин стру ме на та за ко ји ма 
се по се за ло у ње ном ин тен зив ном спољ но-по ли тич ком тре ти ра-
њу.  Њи хо ва ефи ка сност у прет ход но на зна че ном сми слу  не мо-
же, ме ђу тим,  би ти ва ља но схва ће на из у зме ли се из ши рег скло па 
етич ки ве о ма спор них  ка рак те ри сти ка ме диј ског функ ци о ни са ња 
За пад них дру шта ва у све ко ли ком мо дер ном до бу. За пад на ме диј-
ска тр жи шта фор ми ра на на ли бе рал ним прин ци пи ма сло бод не 
кон ку рен ци је ду ги низ про те клих де це ни ја усме ра ва ју ме ди је у 
бе со муч ну по тра гу за но ви на ма, а по вр шност и сен за ци о на ли зам 
ис по ста вља ју  као кључ ну по слов ну  стра те ги ју3) ко ја обез бе ђу је 
про ђу код про бир љи ве пу бли ке. Раз ме на ин фор ма ци ја на ста ла као 
из раз по тре бе да се под стак не про мет ро ба, по при ми ла је са свим 
нео че ки ван ток - ве сти су и са ме по ста ле роба. “Из ве шта ва ње као 
про фе си ја под ле же сто га истим  за ко ни ма тр жи шта, чи јем на стан-
ку  има да за хва ли за сво је по сто ја ње уоп ште”, за кљу чу је Ха бер мас 

3) Ки но ва (Кeane) де скрип ци ја еле ме на та те стра те ги је гла си: “Сви ди се уред нич ком де-
ску; стиг ни на пр ву стра ну и оста ни ис пред свих дру гих; опо на шај пред ра су де чи та ла-
ца; ста ни на стра ну на ци о на ли стич ке хи сте ри је и раз го ли ће них фо то гра фи ја с тре ће 
стра не; бо ри се за “скан дал око по па хо мо сек су ал ца” и слич не екс клу зив не сен за ци је са 
што је мо гу ће ма њим за кон ским по сле ди ца ма; ни у че му се не мој емо тив но ан га жо ва-
ти; ако је по треб но на ср ни на при ват ност та ко да по сти диш и про вал ни ка, а све вре ме 
об ја шња вај су бјек ти ма да ће њи хо ва спрем ност  на са рад њу по мо ћи дру ги ма ко је му чи 
иста му ка” Cf. Џон Кин, Медијиидемократија,ИП “Фи лип Ви шњић”, Бе о град:, 1995, 
стр. 77.
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(Ha ber mas).4) Сло бо да го во ра - јед на од кључ них по ли тич ких вред-
но сти ра ног ли бе ра ли зма де гра ди ра на је на ни во ком про ми то ва ног 
пра ва, а тр жи ште се вр ло бр зо ис по ста ви ло као ин сти ту ци о нал ни  
аран жман  ко ји огра ни ча ва моћ жур на ли зма да фор ми ра исти ни то 
оба ве ште но и кри тич ко гра ђан ство, тај conditiosinequa non истин-
ски де мо крат ских дру шта ва као по ли тич ког иде а ла мо дер но сти.5)

Упр кос све му из ре че ном, свет је, из  ко му ни ко ло шке пер-
спек ти ве по сма тра но, још увек оно што је то ком це ле епо хе мо дер-
но сти  био - вест и viceversa - вест је још увек све(т), а онај ње гов 
сег мент ко ји не на ла зи сво је ме сто у њој  оп ста је на са мој иви ци 
опа сно сти да бу де тре ти ран  као не по сто је ћи, о че му не дво сми сле-
но све до чи и ор ве лов ски ин то ни ран  ак си ом  пост мо дер ног ко ли ко 
и мо дер ног жур на ли зма - оно о че му ме ди ји ни су из ве сти ли ни је 
се ни до го ди ло!6) Ако је пред мо дер но до ба ка рак те ри са ла оскудица 
ин фор ма ци ја, мо дер на и пост мо дер на епо ха по ста ју пре по зна тљи-
ве по њи хо вој хиперпродукцији.Жи ви мо у “ин фор ма ци о ним  дру-
штви ма  ве ли ке гу сти не” (Р.Ме лу чи-Me luc ci). 

На со ци јал но-пси хо ло шком пла ну  ти  про це си се ре пер ку ту-
ју  пре за си ће но шћу ме диј ске пу бли ке хи пер про ду ко ва ним  ин фор-
ма ци ја ма,7) ње ним  де сен зи би ли зо ва њем за њи хов, бар ин тен ци о-
нал но при ма ран - чи ње нич ки са др жај и усме ра ва њем у по тра гу за 
оном њи хо вом спо ред ном и се кун дар ном (уко ли ко је уоп ште има) 
- лу дич ком ди мен зи јом.8) Те о ре ти чар ме ди ја је да нас у де при ви-

4) Cf. Јир ген Ха бер мас,  Јавномњење, Кул ту ра, Бе о град, 1969, стр. 31.

5) Оп шир ни је о то ме у:  John  O' Ne ill,  “Jo ur na lism in the Mar ket Pla ce”, in: EthicalIssуesin
JournalismandtheMedia (eds. An drew Bel sey & Ruth Chad wick) Ro u tled ge, Lon don,1995, 
pp. 15-32. 

6) “Све је по дво је но кроз си му ла ци ју. Пре де ли кроз фо то гра фи ју, же не кроз сек су ал ни сце-
на рио, ми сли кроз пи са ње, те ро ри зам  кроз мо ду и ме ди је, до га ђа ји кроз те ле ви зи ју. Као 
да ства ри по сто је са мо кроз ту нео бич ну на ме ну. Мо же мо се за пи та ти да ли и сам свет 
по сто ји са мо у функ ци ји ре кла ме ко ја се о ње му мо же на пра ви ти у не ком дру гом све ту”, 
опо ми ње Жан Бо дри јар. Cf. Jean Baуdrillard,  America, Ver so, Lon don & New York, 1988, 
p. 23. Бо дри јар, очи глед но, же ли да ак цен ти ра сна жну ме диј ску тен ден ци ју дереализо
вања,  то ли ко сна жну, сма тра Све то зар Сто ја но вић, да би, про ши ру ју ћи наш реч ник, 
тре ба ло го во ри ти: „о имиџистичкома не са мо ин фор ма тич ком дру штву; имиџистич
киммас-ме ди ји ма, а не на про сто мас-ме ди ји ма; јав ном имиџу а не са мо јав ном мње њу; 
имиџологији а не са мо иде о ло ги ји; имиџолатрији а не са мо идо ла три ји; имиџологему а 
не са мо иде о ло ге му; ви ше о бор би, чак и ра ту имиџа, не го о бор би и ра ту иде ја; ими
џохушкачима, а не са мо рат но ху шка чи ма,…“Cf, Све то зар Сто ја но вић, Насрпскомделу
Титоника, ИП ”Фи лип Ви шњић”& ЦСИ, Бе о град, 2000, стр.138. 

7) “Пу бли ци тет да нас ви ше ли чи на гру два ње с ме ћа вом, или пу шта ње ме ху ра од са пу ни це 
у то пли лет њи ва здух”, уви ђа Џон Кин. Cf. Џон Кин, Медијиидемократија,цит. из да-
ње, стр. 134.

8) „Сва сво ја но ви нар ска пре да ва ња по чи њем  сен тен цом: Но ви на ри су љу ди ко ји ствара
ју до га ђа је“, при зна је Џеј Ро у зен (Ro sen). „Ко ри стим је ка ко бих кон три рао иде ји ко ју 
мо ји сту ден ти пре у зи ма ју од дру гих сво јих про фе со ра, ко ја гла си да су жур на ли сти љу-
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ле го ва ној по зи ци ји све до ка чи ње ни це да  свет све ви ше по ста је 
ме диј ска по зор ни ца, по зор ни ца ме диј ског спек та кла, чак и у оним 
сво јим нај ма ње спек та ку лар ним  -  тра гич ким  аспек ти ма (ма сов на 
људ ска стра да ња, при род не ка та стро фе, бо ле сти,  ра то ви). Но ви-
нар ски успех све че шће зна чи  “ка та стро фа лан по жар у ко јем је из-
го ре ла ње го ва жр тва“ (А. X. Ли блинг). Ре дак по при ро ди, „не сре-
ћан слу чај би ће од са да  део сва ко днев ни це. Још бо ље, као у слу ча ју 
ави о на По ла Мо ра на, мо гао би се пре тво ри ти у пред мет ви зу ал ног 
ужи ва ња  ко ји би се мо гао по но во по ну ди ти по во љи и пре ма ко ме 
би се ши ро ка пу бли ка уско ро по ка за ла не за си том”, упо зо ра ва Пол 
Ви ри лио (Vi ri lio).9) Ло ги ка ин фор ми са ња и ло ги ка игре у пот пу но-
сти  су се из ми ри ле, а исто риј ски про цес про ме не функ ци је гра-
ђан ске јав но сти о ко јем го во ри Ха бер мас, чи ни се, при ве ден кра ју. 
Ње на не ка да шња кри тич ка функ ци ја ре гре ди ра ла је до функ ци је 
па сив не, де по ли ти зо ва не ре цеп тив но сти. Тај про цес Ха бер мас на-
зи ва ре фе у да ли за ци јом гра ђан ске јав но сти. Јав ност ви ше не на ста-
је кри тич ким про су ђи ва њем, она се ве штач ки “ства ра”. 

Ове со цио-кул тур не чи ње ни це на ко је су ко му ни ко ло зи ука-
зи ва ли још у вре ме ка да се ова на уч на ди сци пи на за јед но са сво јим 
пред ме том тек по ма ља ла, мо гу ће је раз у ме ти  са мо ако се има ју 
у ви ду не ке гло бал не про ме не у сфе ри ма сов не кул ту ре до ко јих 
је сре ди ном ве ка до шло по ја вом те ле ви зи је. Јер „ви део тех ни ке, 
ин тер ак тив на те ле ви зи ја и све што до ла зи по том са мо су ње не уса-
вр ше не ва ри јан те.  Ре во лу ци ја се већ од и гра ла,  (...) те ле ви зи ја је 
из ме ни ла наш чул ни жи вот и на ше мен тал не про це се.“10)  Тран-
сцен ди ра ју ћи исто риј ске ба ри је ре је зи ка и мо бил но сти, „она је по-

ди ко ји  проналазе до га ђа је – ко ји их про сто пре по зна ју сву да око се бе, ко ји при ку пља ју 
чи ње ни це, от кри ва ју но во сти, уоча ва ју при че и слич но.” Cf.  Jay Ro sen, &  Adam Mic-
hnik, “The Me dia and De moc racy: A Dialogуe”, JournalofDemocracy,  Vol. 8, no. 4/1997, 
p. 90.

9) Cf. Пол Ви ри лио, Информатичкабомба, Све то ви, Но ви Сад, 2000, стр. 89.  О  то ме и 
ни зу дру гих етич ких про бле ма са ко ји ма је су о че на прак са са вре ме ног  За пад ног жур на-
ли зма упо ре ди ти: An drew Bel sey&Ruth Chad wick, (eds.) EthicalIssуesinJournalismand
theMedia, Ro u tled ge, Lon don, 1995, по себ но по гла вље “Et hics and Po li tics of the Me dia”. 
О то ме та ко ђе и у: Дејл Жа кет, Новинарскаетикаморалнаодговорностумедијима,
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.

10) Cf. Мар шал Ма клу ан, Познавањеопштилачовековихпродужетака,Про све та, Бе о-
град, 1971, стр. 401. Упо ре ди ти та ко ђе и: Ми ро љуб  Ра дој ко вић,  од ред ни ца „Ин фор-
ма ци ја“ у: Енциклопедијаполитичкекултуре, цит. из да ње стр. 412.  Пре ма Ро пе ро вом 
(Ro per) ис тра жи ва њу спро ве де ном  ра них осам де се тих го ди на про те клог ве ка, 77 од сто 
ис пи та ни ка од го ва ра да је нај ви ше ин фор ма ци ја о кри зи  аме рич ких та ла ца у Ира ну, 
до ба ви ло по сред ством те ле ви зи је, на спрам са мо 26 про це на та оних ко ји на во де но ви-
не као глав ни из вор. У слич ном Ро пе ро вом ис тра жи ва њу спро ве де ном у не-кри зним 
усло ви ма око 65 од сто ис пи та ни ка на во ди да нај ве ћи део ин фор ма ци ја 'о оно ме што 
се де ша ва у све ту' до би ја од те ле ви зи је, на спрам 47 про це на та оних ко ји као из вор ин-
фор ми са ња на во де но ви не.Cf. Burns W. Ro per, “Trends in At ti tu des to ward Te le vi sion and 
Ot her Me dia: A Twenty-Two Year Re vi ew”, Re port for the Te le vi sion In for ma tion Of fi se, 
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ста ла при мар ни за јед нич ки из вор сва ко днев не кул ту ре ина че ве о ма 
хе те ро ге не по пу ла ци је.“11) Ње ним  про до ром у ме диј ску „га лак си-
ју“ са вре ме них дру шта ва дра ма ти за ци ја је по ста ла пре о вла ђу ју ћа 
фор ма ар гу мен та ци је или пре зен та ци је чи ње ни ца. „Те а трал ност 
је за у зе ла ме сто ра ци о нал не ана ли зе.”12)  Ку ћа-дом по ста је по но во 
„ме сто огром них пси хо-афек тив них ула га ња, лич не ми кро-еко но-
ми је, ме сто где мо дер на је дин ка по ку ша ва да опет пу сти ко рен. (...) 
Ку ћа је за тво ре на, за ча у ре на, али се отва ра пре ма све ту за хва љу ју-
ћи телевизији, ко ја ус по ста вља но ву ве зу са њим, ствар ну и има-
ги нар ну: од са да се на си ље и агре си ја пре о бра ћа ју у представу”, 
об зна њу је Ед гар Мо рен (Mo rin).13) 

a)  Сло же на еx-ју го сло вен ска кри за и за пад но-ме диј ске 
стра те ги је ње ног по јед но ста вље ња

Ове ге не рал не ка рак те ри сти ке функ ци о ни са ња ме ди ја ма-
сов них ко му ни ка ци ја у За пад ним дру штви ма, ин тен зив но су екс-
пло а ти са не то ком ви ше го ди шњег тра ја ња еx-ју го сло вен ске кри зе, 
од но сно ње ног ко му ни ка ци о ног тре ти ра ња У сво јој, ме диј ски не-
по сре до ва ној ре ал но сти она је, при ме ћу је Да ја на Џон стон (Johnsto-
ne)14), обес хра бру ју ће сло же на, мо рал но нео д ре ђе на, њен чи ње нич-
ки сплет је те шко пра ти ти, оп те ре ће на је сло же ним  исто риј ским 
на сле ђем, ре ал ним  стра хо ви ма и пре ва ра ма на свим стра на ма. У  
ве ћи ни За пад них ма сов них ме ди ја та ко ком пли ко ва не ве сти не ма ју 
»про ђу«, ни ти се њи ма мо же обез бе ди ти по др шка  њи хо вих адре-
са та за мо де ли ра ње на ре че не кри зе по ин те ре сној ме ри са мо не ких 
од ње них број них уну тра шњих и спољ њих ак те ра. “Као вој ник у 
Бо сни – све до чи је дан 'ми ров њак'  Ује ди ње них на ци ја - био сам 
за мо љен од стра не јед не аме рич ке те ле ви зиј ске еки пе да је од ве-
дем до јед ног спа ље ног му сли ман ског се ла. На кон што су сни ми ли 
спа ље не згра де, (...) ми смо им пу ну ди ли да их од ве де мо до срп-
ског спа ље ног се ла. То је не мо гу ће, од го во ри ли су. То би збу ни ло 

New York, April 1981, на ве де но пре ма: Do ris Gra ber (ed.) MediaPowerinPolitics, Con-
gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton, 1990, p. 302. 

11)  Cf. G. Gerb ner,. and oth., „Char ting the Ma in stre am: Te le vi sion’s Con tri bu ti ons to Po li ti cal 
Ori en ta ti ons“, in: Do ris Gra ber, (ed.), MediaPowerinPolitics, цит. из да ње, стр. 137. О то-
ме та ко ђе и у: Co lin Seymo ur-Üre, The political impact of mass media, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
Be verly Hills, Ca li for nia, 1974, по себ но по гла вље „The po li ti cal con text of mass me dia 
ef fects“.

12)  Cf. Mar tin Eslin, “The Ex plo ding Sta ge” Ide as, CBC Ra dio, Oc to ber 1980, Uni ver sity of To-
ron to, на ве де но пре ма: Ро лен Ло ри мер, Масовнекомуникације, Клио, Бе о град: 1998, стр. 
92.

13)  Cf. Ед гар Мо рен, Духвремена,БИГЗ, Бе о град,  1979, стр. 133-134, кур зив М.Р.

14)  Cf. Да ја на Џон стон, „НА ТО и но ви свет ски по ре дак: иде а ли  и лич ни  ин те рес“, у: Фи-
лип Хе монд, и Едвард Хер ман (прир.), Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 31.
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на ше гле да о це.”15) Је ди ни на чин на се ме диј ски  “про да”  та ква, 
“збу њу ју ћа“  рат на при ча, био је да се све де на мо рал ни на ра тив, 
са крив цем ко ји ће се де мо ни зо ва ти и жр твом ко ја ће иза зи ва ти  
са жа ље ње. Тр жи ште по мог ну то “од фир ми спе ци ја ли зо ва них  за 
од но се са јав но шћу и ло би ја ак тив них у Ва шинг то ну, уско ро се 
опре де ли ло за то да Ср би ја бу де је ди ни кри вац, а сви оста ли жр-
тве. Та ко је ство рен јед но ста ван, стан дард ни ме диј ски при ступ ко-
ме су по вре ме но про тив ре чи ли де та љи у из ве шта ји ма са ли ца ме-
ста, али је сна жно по др жа ван на стра ни ца ма ли сто ва ре зер ви са ним 
за ко ме на тре”, раз ја шња ва Џон сто но ва.16) У при лог овом за па жа-
њу све до чи  и  ин тер вју  фран цу ског но ви на ра Жа ка Мер ли ноа са 
Ј. Хар фом, ди рек то ром  аме рич ке аген ци је за од но се са јав но шћу 
RuderFinn. Ова аген ци ја је на чи ни ла до го вор са Изет бе го ви ће вом  
ад ми ни стра ци јом у Са ра је ву да то ком ра та слу жи као ме диј ски са-
вет ник вла де Бо сне и Хер це го ви не. Пре ма до го во ру, циљ им је био 
“да  обра зу ју зва нич ни ке аме рич ке вла де, укљу чу ју ћи и чла но ве 
Клин то но вог Пре ла зног ти ма (Transition Team), ме диј ске ре пор те-
ре, уред ни ке и про ду цен те о кон ти ну и ра ној тра ге ди ји ко ја се од ви-
ја у Бо сни.”  По чет ком  ав гу ста 1992. го ди не  “NewYorkNewsday је 
обе ло да нио афе ру о (срп ским) кон цен тра ци о ним  ло го ри ма. Од мах 
смо ис ко ри сти ли при ли ку, (…) јед ним по те зом, би ли смо у мо гућ-
но сти да пре зен ту је мо јед но став ну  при чу о до брим и ло шим мом-
ци ма, ко ја ће се ка сни је на ста ви ти са ма од се бе”, при зна је  Харф.  
“Али кад сте све то ура ди ли, ни сте има ли ни ка квих до ка за да је то 
што го во ри те исти на. Има ли сте са мо чла нак у Newsday–у”, упо зо-
ра ва Мер ли но. “Наш по сао ни је да про ве ра ва мо ин фор ма ци је. Ни-
смо ми  за то опре мље ни. Наш је по сао да убр за мо оп ти цај ин фор-
ма ци ја  ко је су по вољ не за нас, да ци ља мо па жљи во ода бра не ме те. 
Ми не по твр ђу је мо по сто ја ње ло го ра смр ти у Бо сни, са мо об ја вљу-
је мо да је Newsdayто об ја вио”, од го ва ра Harff.  “Да ли сте све сни 
те жи не од го вор но сти ко ју сте ти ме пре у зе ли”, на ста вља Мер ли но. 
“Ми смо про фе си о нал ци”, од го ва ра Харф.  “Има ли смо да ура ди мо 
по сао и ми смо га ура ди ли. Ни смо пла ће ни да бу де мо мо рал ни.”17)

15) Cf. Co stel Ge org hiu, „Me dia and Ci vil War“, NA TO Par li a men tary As sem bley, Ci vi li ans Af-
fa irs Com mi tee, No vem ber, 1998, на ве де но пре ма: Емил Влај ки, ДемонизацијаСрба:За
падниимперијализам,његовизлочини,слугеилажи, ИКП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 
2001, стр. 249.

16) Cf. Да ја на Џон стон,  „НА ТО и но ви свет ски по ре дак: иде а ли  и лич ни  ин те рес“, у: Фи-
лип Хе монд, и Едвард Хер ман (прир.), Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 32.

17) На ве де но пре ма: Емил Влај ки,  ДемонизацијаСрба: Западни империјализам,његови
злочини,слугеилажи, ИКП„Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2001, стр. 249. Ка да је реч о аме-
рич ком тр жи шту, пре до ча ва Да ја на Џон стон, “сло бод на про да ја иде ја - би ло ко јих иде ја 
- ни је исто што и сло бо да тра га ња за исти ном. Ту мо гу по сто ја ти зби ља ве ли ке раз ли ке. 
На 'сло бод ном тр жи шту иде ја', три ви јал не или ла жне пред ста ве мо гу има ти бо љу про-
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Од стра не ова квих  publicrelations “про фе си о на ла ца”  пре-
па ри ра но, За пад но ме диј ско тр жи ште ни је  има ло ни ка квих по те-
шко ћа да се са гла си са ти ме да је Ср би ја, ка ко је Бил Клин тон  твр-
дио, а TheNewYorkTimes од 23. ма ја 1999. го ди не пре нео “ср це 
европ ског мра ка, ре ги он бом бар до ва них џа ми ја, уби је них му шка-
ра ца и де це, си ло ва них де во ја ка.«  Ср би, твр дио је  је дан од зна-
ме ни ти јих ста на ра Бе ле ку ће, “ни су иза зва ли са мо Пр ви свет ски 
рат, не, без њих не би би ло ни хо ло ка у ста.”18) За бив шег се кре та ра 
ино стра них по сло ва САД, Во ре на Кри сто фе ра (CBS, мар та 1994) 
Ср би су “не мо рал на ра са” а за аме рич ког се на тор Џо зе фа Бај де на 
(CNN ав гу ста 1993) “уби це бе ба”.19) Пре ма уви ди ма Жа ка Ши ра ка  
(ТВ EuroNews, ју ни 1995) исти су  “на род без за ко на и без ве ре. 
То је на род раз бој ни ка и те ро ри ста.” DerSpiegel (24. април 1995) 
на ла зи  да су  су Ср би  »ко ља чи, бан ди ти  смр ти,  уби це Са ра је-
ва”.  За TheEuropean исти су “ра са па ри ја, тру ле ја бу ке у бу ре ту 
Евро пе”.  WashingtonPost (20. сеп тем бар 1992.) др жи да су Ср би  
“пси пу ште ни  с лан ца”, а  AtlantaConstitution(24. де цем бар 1992) 
из ве шта ва да је “то  људ ска жи во ти ња у нај го рем из да њу. Ако јој 
се не су прот ста ви и не за у ста ви је ци ви ли зо ва но дру штво, звер ће 
ту ма ра ти. Она већ осма тра Ко со во, на ста ње но ет нич ким Ал бан ци-
ма.« За Defensenationale (ју ни 1997) »они су  да нас је дан бо ле стан 
на род, већ одав но за тро ван, за пао у опа сну ко лек тив ну па ра но ју«.  
Пре ма ин тер нет сај ту  TWatch  “Ср би су ма сов не уби це, си ле џи-
је, раз бој ни ци, оти ма чи зе мље, ет нич ки чи ста чи,  осва ја чи, рат ни 
кри ми нал ци, та ко зва ни на род с та ко зва ним пар ла мен ти ма”. Исти 
су, пре ци зи ра се, “дво ди мен зи о нал ни на род са жуд њом за про сто-
том и иде о ло ги јом та ко ба зич ном да се мо же раз у ме ти без на по ра. 
Њи ма су по треб ни не при ја те љи, а не при ја те љи, да би фо ку си ра ли 
сво је дво ди мен зи о нал не иде је. Жи вот је за њих јед но став на ме ло-
ди ја, ни ка да ор ке стра ци ја, или ба рем при јат на хар мо ни ја. Жи во ти-
ње ко ри сте сво је ре сур се знат но срећ ни је не го ови на о па ки ство ро-
ви, чи ја је при пад ност људ ској ра си у ве ли ком за ка шње њу.« (Пи тер 
Ју сти нов - ко лум на у не дељ ни ку TheEuropean, 10.6. 1993.) Пре ма 
Times-у од  7. ав гу ста 1992. го ди не Ср би су “хра ни ли псе Му сли-
ма ни ма”, а пре ма истом  ли сту од 1. ја ну а ра 1993. го ди не исти су 
“на ре ђи ва ли бо сан ским Му сли ма ни ма да си лу ју жи во ти ње. Dayly

ђу од озбиљ них и ва жних чи ње ни ца, по себ но ка да 'сло бод ним тр жи штем' до ми ни ра ју 
кон гло ме ра ти и мо но по ли ко ји ма кон сен зу сом упра вља кла са окре ну та сти ца њу до би ти. 
Cf. Да ја на Џон стон,  Ибид, стр. 30.

18) Cf. Ханс Хоф ба у ер, Балкански рат: Разарање Југославије 199199, ИП ”Фи лип Ви-
шњић”, Бе о град, 2001, стр. 136.

19) Cf. Мер џо ри  Кон, „Не-ху ма ни тар на ору жа на ин тер вен ци ја Сје ди ње них Др жа ва и НА-
ТО-а као пре кр шај ме ђу на род ног пра ва“,  Филозофскигодишњак, бр. 13/2000, стр. 326.
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Mirror(4.1.1993.) са зна је и то да ”срп ски док то ри спро во де огав не 
екс пе ри мен те на же на ма-за тво ре ни ца ма. Јед на же на је, го во ри се, 
умр ла по сле по ку ша ја да ро ди пса”. Ре пор тер фран цу ске др жав не 
те ле ви зи је France2  10. ма ја 1999 го ди не  из ве шта ва да су “Ср би 
из ва ди ли јед ној труд ни ци де те из утро бе, пред ње ним су пру гом. 
Њен муж је, у шо ку, по ку шао да вра ти бе бу у ње ну утро бу”.World
ServiceBBCa, (ав густ 1992) је у по се ду са зна ња да »Снај пе ри сти 
срп ских па ра вој них фор ма ци ја до би ја ју по 300 фун ти за сва ко де те 
ко је уби ју. На мер но ци ља ју у де цу, због нов ца и због то га што је де-
цу лак ше уби ти. По што су ма ња, ме так на чи ни ве ћу ште ту. Ова ко 
је уби је но 400 де це, а 1100 ра ње но.«20)

Ми ша Гле ни (Glenny), аутор књи ге ПадЈугославије ко ји је 
у вре ме ра та у Бо сни ра дио за BBC-јев Свет ски   сер вис за па зио 
је да у од су ству  сва ке озбиљ не ме диј ске ди ску си је на те му за што 
се Ср би бо ре »оп шти  ути сак  је сте  да је то отуд што су пот пу ни, 
мах ни ти, су лу ди, опа ки, под ли га до ви.«21) За пад ни ме ди ји су се, 
уви ђа и Ра џа То мас (Tho mas),  “пре тво ри ли у ме ђу на род ну хор ду 
ко ја тре ба не ко га да лин чу је, по на ша ју ћи се пре ма Ср би ма као да 
су осу ђе ни од стра не  пре ког су да, без при ли ке да го во ре или да се 
бра не.”22)  

Же ље ни  ефе кат стиг ма ти за ци је срп ске стра не у еx-ју го сло-
вен ским гра ђан ским ра то ви ма је, ипак, нај че шће про из во ђен ана-
ло ги јом са емо тив но им прег ни ра ним са вре ме ним исто риј ским 
сим бо ли ма: Хи тле ром, Аушви цом и хо ло ка у стом. Ове ре чи ци ља ју 
на мо дер не мо рал не ап со лу те, мо жда  је ди не пре о ста ле ко ји још 
ва же  у на шим ре ла ти ви стич ким вре ме ни ма, при ме ћу је Мик Хјум 

20) Освр ћу ћи се на пи са ње не мач ке штам пе о зби ва њи ма на про сто ру не ка да шње Ју го-
сла ви је у по сма тра ном пе ри о ду, но ви нар Die Zeit-а Ми ха ел Ту ман (Tu man) за кљу чу је: 
“Шта све ту не чи та мо: Ср би као ‘пљач ка шки на род ко ји во ли да вла да’, као ‘по том-
ци Џин гис Ка на, ‘уче ни ци Са да ма Ху се и на’ или ‘ет но фун да мен та ли сти’. Ка да тре ба, 
њи хо во име се пре тва ра у ‘ср бо бољ ше ви ке’ или ‘ра ди ка ло ср бе’. Ка ри ка ту ри сти цр та ју 
Ср бе као сви ње ко је се ва ља ју, му ти ра не би ко ве, кр во лоч не ву ко ве, зми је с два је зи-
ка, стр во жде ре, глад не хи је не и пит бу ле. За пад, да кле, ни је имао ве зе с љу ди ма, већ с 
мон стру ми ма.”Cf. Ралф Харт ман, Часнимешетари, Про ме теј, Но ви Сад, 1999, стр. 
142. Нај и сцрп ни ји при каз тек сту ал не про дук ци је За пад них ме ди ја у вре ме еx-ју го сло-
вен ске ди со лу циј ске кри зе ну ди књи га Сло бо да на Ву ко ви ћа Етика Западних медија
антисрпскапропагандадеведесетихгодинаXXвека, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, 2009. Ве о ма ин фор ма ти ван је и збор ник 
Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца Избрисатисрпскивирусмалаенциклопедијарасизмаи
шовинизманакрајумиленијума,Ју го и сток, Бе о град,  1999. Оба ова из во ра су ин тен зив-
но ко ри шће на то ком на ста ја ња овог ра да.

21) Ин тер вју за до ку мен тар ни  про грам ChannelFour-a “Jo ur na lists at War”, ав густ 1993. го-
ди не, на ве де но пре ма: Мик Хјум,  “На ци фи ко ва ње Ср ба, од Бо сне до Ко со ва”, у: Фи лип 
Хе монд и Едвард Хер ман (прир.),  Деградиранамоћ...цит. из да ње, стр. 126.

22) Cf. Ра џа То мас, Џ, К., “Бал кан ски су коб и ме ђу на род на ре ак ци ја: аме рич ке и срп ске оп-
ци је”, Српскаполитичкамисао, вол. 1, 1-4, стр. 152.
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(Hu me).  »Нај е фи ка сни ји на чин да се не ко да нас де мо ни зу је је сте 
да се не ка ко до ве де у ве зу са ис ку ством на ци зма. (...) Мо дер на дру-
штва у це ли ни, не ве ру ју у по сто ја ње ђа во ла. Чак су и тра ди ци о-
нал не за пад не цр кве мо ра ле да ре ви ди ра ју сво је ви ђе ње па кла и 
про клет ства у на шем се ку лар ном вре ме ну. Оно, ме ђу тим, у шта ми  
ве ру је мо је су на ци сти, као пред ста ва мо дер них иза сла ни ка па кла 
на зе мљи.«23) Усу срет тим ве ро ва њи ма,  DailyMailу свом из да њу 
од 29. мар та 1999. го ди не на на слов ној стра ни, ис под сли ке на ко јој 
су би ла при ка за на ал бан ска де ца са Ко со ва у ка ми о ну,  а под на-
сло вом  »Бек ство од ге но ци да« упо зо ра ва: ”Њи хо ва пре пла ше на и 
збу ње на ли ца вра ћа ју успо ме не на хо ло ка уст”. DailyMiror, лист у 
ко јем се,  ина че, фо то гра фи је штам па ју у ко лор тех ни ци, 1. апри-
ла 1999. го ди не је об ја вио сли ку из бе гли ца са мај ком и де те том, 
сни мље ну у цр но-бе лој тех ни ци, по пут фил ма Шиндлеровалиста, 
ко ји тре ти ра про бле ма ти ку хо ло ка у ста. Под на сло вом  »1939. или 
1999«, лист је из ве стио да је “те рор у на ци стич ком  сти лу  ју че 
ви ђен на Ко со ву као је зи ви  ехо  рат ног  хо ло ка у ста”.  Истог да на 
не дељ ник  Sun  је свој из ве штај о Ко со ву на сло вио не дво сми сле-
ним  »На ци сти 1999. - срп ска окрут ност је је зо ви то под се ћа ње на 
хо ло ка уст«. 

Овај про цес ма ни пу ла тив ног 'на ци фи ко ва ња', упо зо ра ва ју 
Хе монд (He mond) и Хер ман (Her man)24), ни је са мо во дио ис кри-
вља ва њу при ка за су ко ба у Бо сни и на Ко со ву, већ је и де вал ви рао 
на ци стич ки хо ло ка уст, пре во де ћи га у мо рал ни екви ва лент ових 
ло кал них гра ђан ских ра то ва. »По ре де ћи ко сов ски су коб са ис ку-
ством на ци зма, ми не са мо што по ри че мо ужа сну је дин стве ност 
хо ло ка у ста, не го и за тва ра мо се бе у сфе ру  ап сурд ног по ре ђе ња.
(...) То је рђа ва исто ри ја и она до при но си кре и ра њу рђа ве по ли ти-
ке«, за кљу чу је Фер гел Кин (Ke a ne - Independent, 17. април 1999.). 
И Ели Ви зел (Wi e sel), не ка да шњи за то че ник на ци стич ког ло го ра,  
под се ћа да је хо ло ка уст био за ми шљен та ко “да уни шти  и  по след-
њег Је вре ји на на пла не ти.  Да ли не ко ве ру је да су Ми ло ше вић и 
ње го ви са у че сни ци озбиљ но на ме ри ли да ис тре бе све Бо сан це, све 
Ал бан це, све му сли ма не на све ту?« (Newsweek, 12. април). Ни је у 
пи та њу то “да ја ве ру јем ка ко Је вре ји има ју мо но пол на пат њу”, 
огла си ла се тим по во дом и Џу ли ја Го рин (Go rin).  “Али не ка по-
ре ђе ња са хо ло ка у стом пре ва зи ла зе увре дљи вост - по себ но ка да 
су ис ко ри шће на да би се ма ни пу ла ци јом до би ла јав на по др шка за 

23) Cf. Мик Хјум, »На ци фи ко ва ње Ср ба, од Бо сне до Ко со ва«, у: Фи лип Хе монд и Едвард 
Хер ман, Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 117.

24) Cf. Фи лип  Хе монд  и Едвард Хер ман, “Увод” у: Фи лип  Хе монд  и Едвард Хер ман 
(прир.),  Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 12.
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рат ко ји је ко ли ко ап сур дан то ли ко и не пра ве дан« (JewishWorld
Review, 29. Април 1999.).25) Они ко ји су по ку ша ли да упо ре де Хи-
тле ро ву Не мач ку са Ми ло ше ви ће вом Ср би јом на овај на чин  “упу-
сти ли су се у ри зик гу бље ња осе ћа ја за пер спек ти ву и про пор ци ју. 
Хи тле ро ва Не мач ка је би ла еко ном ски и вој но до ми нант на др жа ва 
у Евро пи, су пер си ла свог до ба ко ја је сву сво ју моћ ко ри сти ла за 
оства ре ње им пе ри ја ли стич ких ци ље ва ко ло ни јал них осва ја ња и 
ра сне су пер и ор но сти. Ми ло ше ви ће ва Ју го сла ви ја, на су прот то ме, 
не е фи ка сна је и еко ном ски не моћ на др жа ва ко ја очај нич ки по ку-
ша ва да за др жи оно што јој је оста ло од знат но сма ње не те ри то ри-
је, по сле де це ни је ра та и санк ци ја«, ра за би ра Мик Хјум.26) 

То што на ве де ни ауто ри име ну ју “де вал ви ра њем на ци стич-
ког хо ло ка у ста”, “за ла же њем у сфе ру ап сурд них по ре ђе ња” и “гу-
бље њем осе ћа ја за пер спек ти ву и про пор ци ју”  би ли су, за пра во,  
еле мен ти јед не циљ но ода бра не про па ганд не стра те ге ме  ко јој се 
при бе га ва ло по нај ви ше у вре ме на па да НА ТО-а на СРЈ  с на ме ром 
да се жр тви агре си је обез бе ди не сум њив ста тус вр хов ног зло чин ца. 
“По ђе ли то за ру ком, сва ка рас пра ва по ста је из ли шна, што ће ре ћи 
да се нај бо ље оправ да ње обез бе ђу је на тач ки ка да се оно го то во ни 
не тра жи, и ка да су ру ке од ре ше не за де ло ва ње”, раз ја шња ва Ми-
лан Бр дар.27)  На и ме, ако је Хи тлер ме ђу на ма, ре кон стру и ше Бр дар 
овај пра вац ме диј ски на мет ну тог ди ја ло га по ши ља о ца и при ма о ца 
по ли тич ке по ру ке, ка ко мо же те да бу де те мир ни, и мо рал ни у соп-
стве ним очи ма? То је, сма тра овај аутор, до ка за но нај е фект ни ји на-
чин ин тер на ци о на ли за ци је ору жа не по бу не јед не се це си о ни стич-
ки ори јен ти са не ет нич ке ма њи не. Јер, ка да се је дан уну тра шњи 
су коб, сли чан мно ги ма ко ји се де ша ва ју у све ту, де скри бу је ко ри-
шће њем ме та фо ра нај ве ће мо гућ не мо рал не те жи не (“Хи тлер”, 
“хо ло ка уст” ), опи са на ствар не мо же да бу де оно што би, ина че, 
би ла и што углав ном је сте у ве ћи ни дру гих  др жа ва – те ро ри стич ка 
ак тив ност ко ја се ре ша ва ме ра ма др жа ве, од но сно по ли ци је - не го 
по ста је  “на ша ствар”  у мо рал ном  сми слу. Као људ ско и мо рал но 
би ће, сва ко је, да кле, по зван да се укљу чи и “до при не се ре ша ва њу  

25) ”Ако су Ми ло ше ви ће ве ак ци је ‘пот пу но упо ре ди ве’ са Хи тле ро вим и Ста љи но вим, он-
да мо ра да смо по гре ши ли ста вља ју ћи те мон стру ме та ко ви со ко на ска ли зло тво ра у 
овом стра шном ве ку. Не ве ро ва тан за кљу чак ко ји ја сно сле ди из уве де не док три не при-
ме ње не на Ср би ју, иако би би ло по уч но ви де ти је екс пли цит но по ста вље ну”, су ге ри ше 
Но ам Чом ски (Chomsky). Cf. Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам:лекције
саКосова, Пла то, Бе о град, 2000, стр. 123.

26) Cf. Мик Хјум, Ибид, стр. 120-121.

27) Cf. Ми лан Бр дар, “Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја и те за о (де)на ци фи ка ци ји као функ ци о-
нал ни си му ла крум”, Филозофскигодишњак, 13/2000, стр. 315.
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про бле ма.”28)  Као та ква, ова стра те ге ма  је  тре ба ло ста рим  и зна-
ко ви тим  ре чи ма  “да  по мог не но вом злу да оста не не при ме ће но 
у сво јој ма лиг но сти. (...) За то је упо тре ба ре чи као што су 'Хи тлер' 
или  'фа ши зам' опа сна: но во зло мо же се не са мо за та шка ти, већ и 
'про из ве сти' опре де љи ва њем про тив ста рог зла: озна ча ва ју ћи ла-
жно или не по треб но не ке по ступ ке, по пра ви лу  оне ко ји  му  сто је 
на пу ту, тим ста рим тер ми ни ма.”29)

б)  За пад но-ме диј ско тре ти ра ње еx-ју го сло вен ске кри зе 
као „ху шка шко но ви нар ство нај го ре вр сте“ (В. Пир-
кер)

Тип ме диј ског дис кур са  ко јем су аме рич ка и за пад но е вроп-
ска ма сов на оп шти ла  при бе га ва ла у ко му ни ка ци о ном тре ти ра њу 
еx-ју го сло вен ске кри зе ни је, ка ко смо утвр ди ли,  био из раз  не кре-
а тив но сти  ње го вих прак ти ка на та, већ про јек то ва на ме диј ска стра-
те ги ја чи ји је циљ био да стиг ма ти зу ју ћим (дис)ква ли фи ка ти ви ма 
по ли тич ког про тив ни ка ли ши људ ских ка рак те ри сти ка, де ху ма ни-
зу је га и ти ме, на по сре дан на чин, осло бо ди  етич ке од го вор но-
сти  оне ко ји су при прав ни да се са њим и фи зич ки об ра чу на ју, 
шта ви ше, да их мо ти ви ше  и мо би ли зу је на та кве ак те. Сто га су 
ње го ви ме диј ски про из во ди би ли нај фре квент ни ји у пе ри о ди ма ко-
ји су не по сред но прет хо ди ли не кој од вој но-ка зне них ме ра пре ма 
срп ском на ро ду (бом бар до ва ње срп ских по ло жа ја у Бо сни и Хер-
це го ви ни, про те ри ва ње срп ског ста нов ни штва са хр ват ских под-
руч ја30), агре си ја НА ТО-а на СРЈ,…), ка да је њи хо вом ин тен зив ном 
про дук ци јом („се ман тич ким по гро мом“ - М. Бр дар), уз низ дру-
гих ме диј ских ма ни пу ла ци ја (те ле ви зиј ском сли ком, но вин ском 
фо то гра фи јом,…) тре ба ло обез бе ди ти са гла сност та мо шњег јав-
ног мње ња за пла ни ра не ак ци је или  им  ре тро ак тив но обез бе ди ти 
мо рал ни ле ги ти ми тет. Јер,  и спољ на по ли ти ка се, на ро чи то ако и 
ка да је на сил нич ка “та ко ђе мо ра про да ва ти на тр жи шту. По сто ји 
'гор њи сег мент тр жи шта', на ко ме су про фе си о нал ни ге о стра те зи, 
'спољ но по ли тич ка за јед ни ца' са сво јим тру сто ви ма мо зго ва, елит-
ним клу бо ви ма и озбиљ ним пу бли ка ци ја ма. И по сто ји  'до њи сег-
мент тр жи шта' ко ји се спу шта та ко ни ско да за хва та и бри тан ске 
та бло и де. Успе шна по ли ти ка је она ко ја има про ђу ка ко на гор њем 
тр жи шту, по што је у скла ду са до ми нант ним ин те ре си ма, та ко и 

28) Cf. Ми лан Бр дар, Ибид, стр. 315. 

29) Cf. Јо ван Ба бић, Моралинашевреме, Про све та, Бе о град, 1998, стр. 57.

30) “Пред сјед ник Туђ ман је иза брао тре ну так кад су Ср би на нај ни жој точ ци у ме ђу на род-
ној јав но сти, да би не ка жње но под у зео ак ци ју за ре ин те гра ци ју оку пи ра них под руч ја 
– ис прав но уви ђа LeJournaldeGeneve”,Cf. “Хр ват ска од луч на: мир на ре ин те гра ци ја 
од мах!, Вечерњилист, 4.8.1995.
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на до њем, јер је укло пи ва у по сто је ће сте ре о ти пе и по бу ђу је за до-
во ља ва ју ће емо ци је”, пре до ча ва Да ја на Џон стон.31)  Има ју ћи то у 
ви ду,  Мар тин Ву ле кот, но ви нар лон дон ског Guardian-а, су ге ри ше 
да уби ство ви ше од 2000  и из гон пре ко 200 000 Ср ба са хр ват ских 
под руч ја на ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли  “тре ба по здра ви ти” (Guar
dian, 5. ав густ 1999), док аутор увод ни ка у  Indipendentу  при зна је 
да због ре че них до га ђа ја “па да у ис ку ше ње да по ста не еуфо ри чан” 
(7. ав густ 1995.) Пре ма па ри ском  LeMondu то је би ло »са мо мо-
ти ви са но ет нич ко чи шће ње  (6. ав густ 1995).  А не ко ли ко не де ља 
по от по чи ња њу  агре си је НА ТО-а на СРЈ, аме рич ки но ви на ри су 
зах те ва ли од сво јих по ли тич ких во ђа “ма ње кон вер за циј ску вр сту 
ра та”,  жа ле ћи што је до та да уби је но пре ма ло ци ви ла за то што 
“ми прак тич но те ле фо ни ра мо Ср би ма ка ко би смо их оба ве сти-
ли да на па ди по чи њу, та ко да они мо гу на вре ме да ева ку и шу све 
ци ви ле ко ји су се за те кли у ци ља ним објек ти ма”.32) И ко лум ни ста 
WashingtonPost-а, Чарлс Кра ут ха мер, кри ти ку је “не под но шљи во 
се лек тив не” ва зду шне на па де НА ТО-а и по здра вља чи ње ни цу да 
“они ко нач но га ђа ју ци ље ве – елек тра не, скла ди шта го ри ва, мо сто-
ве, аеро дро ме, те ле ви зиј ске пре дај ни ке - где ствар но мо гу уби ти 
не при ја те ља и ци ви ле у бли зи ни.” (8. април)33) А не ко ли ко ме се ци  
по окон ча њу  агре си је, 12. но вем бра 1999. го ди не ка над ски Toronto
Star се пи та где су оста ла, још не про на ђе на од 11 334 укуп но при ја-
вље них мр твих ал бан ских те ла, и од го ва ра: ”За ко па на  у нео зна че-
ним  гро бо ви ма. Рас то пље на у ки се ли ни. За о ра на ду бо ко у зе мљи-
ште. Ср би има ју ис ку ства у уни шта ва њу ле ше ва.”34) Сто га пљач ку 
срп ске имо ви не на Ко со ву ко ју су вр ши ли ет нич ки Ал бан ци  на кон  

31) Исту иде ју Чом ски из ра жа ва сле де ћим ре чи ма:“Док три нар ни си стем ко ји про из во ди 
оно што у раз го во ру о на шим не при ја те љи ма на зи ва мо ’про па ган дом’ је усме рен пре ма 
два раз ли чи та де ла ста нов ни штва. Је дан део,  ко ји се по не кад на зи ва и ‘по ли тич ком кла-
сом’, чи ни от при ли ке 20 од сто ста нов ни штва, ре ла тив но обра зо ва ног, ма ње-ви ше го-
вор но ве штог, ко ји уче ству је и у до но ше њу не ких од лу ка. Њи хо во при хва та ње док три не 
је кључ но, по што они мо гу да кре и ра ју и спро во де по ли ти ку. Дру ги део је оста лих 80 
про це на та ста нов ни штва. Они су Лип ма но ви ‘по сма тра чи зби ва ња’, ко је он на зи ва и ‘ 
збу ње ним  ста дом‘. Они тре ба да из вр ша ва ју на ре ђе ња и да се не ме ша ју у по сло ве ва-
жних љу ди.” Cf. Но ам Чом ски,  ШтатоустварихоћеАмерика,Чи го ја, Бе о град, 1999, 
стр. 72.  На дру гом ме сту Чом ски их на зи ва ме том “нео п ход них за блу да” у ко је их по-
ли тич ки про па ган ди сти ме диј ском стра те ги јом о ко јој је реч до во де, из ну ђу ју ћи на тај 
на чин њи хов не све сни при ста нак  и по др шку за пла ни ра не по ли тич ке ак ци је. Cf:  No am 
Chomsky, NecessaryIllуsions:ThoughtControlinDemocraticSocieties, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford, 1989.

32) Cf. Phi lip Hem mond, “The ri se of the lap top bom bar di er”, ин тер нет до ку мент без па ги на-
ци је до сту пан на http://www.spi ked-on li ne.com/in dex.php?/si te/ar tic le/6386/

33) Cf. Сет Екер ман  и Џим Но ре кас, “Пре ма сце на ри ју Ва шинг то на: аме рич ки  ме ди ји  и 
Ко со во”, у Фи лип Хе монд и Едвард Хер ман (прир.),  Деградиранамоћ…, цит. из да ње, 
стр. 171.

34) Cf. Емил Влај ки, ДемонизацијаСрба…, цит. из да ње, стр. 327.
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окон ча ња агре си је је дан до пи сник ББЦ-ја на зи ва “су ро вом  прав-
дом”  ко ја се  “мо гла оче ки ва ти” (15. ју ни); дру ги  опи су је ко сов ске 
Ср бе као “љу де са да скло не ха о тич ном не ре ду и са мо у ни ште њу” 
(17. ју ни); тре ћи  пре ци зи ра да од ла зе ”сти сну тих уса на, но се ћи 
са со бом мрач не тај не ет нич ке мр жње” (16. ју ни); у SundeyTele
graphу (13. ју ни)  Фи лип Шер вел твр ди да су Ср би  и ово га пу та 
“иза бра ли  да се ‘очи сте’”, име ну ју ћи их “ве ро ват но у све ту нај ма-
ње жа ље ња вред ним из бе гли ца ма”.35) У од но су пре ма Ср би ма по-
го ђе ним  ра том, би ло је, за кљу чу је Фи лип Хе монд, до слов но ма ње 
сим па ти ја не го пре ма пси ма. Бри тан ски Mailје, под се ћа овај аутор, 
20. ав гу ста 1999. го ди не, по све тио чак две стра ни це ‘рат ним пси-
ма”: пси ма-лу та ли ца ма по про сто ри ма Ко со ва, на вод но ‘жр тва ма  
мр жње’ ко ју су  иза зва ли Ср би. “Лист из ра жа ва све срд ну  на ду да 
ће Ко со во са да има ти ‘пси ће ми ра’, а та кву па жњу и са жа ље ње ни-
ка да ни је из ра зио за срп ске жр тве су ко ба.”36) 

При ста ја ње на ова кву кон цеп ци ју и прак су ме диј ског  тре-
ти ра ња  еx-ју го сло вен ске кри зе, обез бе ђи ва ло је За пад ном  но ви-
на ру си гур но и трај но  при су ство у ме ди ји ма, а не рет ко и ути ра ло 
пут ка нај ви шим еснаф ским при зна њи ма. Та ко су ме диј ски урад ци 
Ро ја Гат ма на и Џо на Барн са,  за сно ва ни на гру бим чи ње нич ким 
не и сти на мао оно ме што се де ша ва ло на про сто ри ма ра том по го ђе-
ног За пад ног Бал ка на, 1993. го ди не на гра ђе ни нај ви шим  но ви нар-
ским при зна њем - Пу ли це ро вом на гра дом за но ви нар ство. Гат ман 
је пред по че так  пре го во ра у Лон до ну, на осно ву раз го во ра са му-
сли ман ским из бе гли ца ма, оба вље ним у За гре бу, об ја вио ре пор та-
жу у ко јој усвојствуочевидца твр ди “да срп ски осва ја чи у Бо сни 
др же два кон цен тра ци о на ло го ра у ко ји ма је по гу бље но или умр ло 
од гла ди ви ше од хи ља ду ци ви ла; да на о ру жа ни срп ски стра жа ри 
во де сва ког да на за ро бље ни ке на по гу бље ње у гру па ма од 10 до 15; 
да је 1350 љу ди по би је но и му че но у око ли ни Брч ког из ме ђу 15. 
ма ја и сре ди не ју на; да је ве ћи на пре кла на; да се ле ше ви спа љу ју у 

35) То ни Блер је, под се ћа Ха ролд Пин тер,  ре као да је  ‘Ми ло ше вић опу сто шио соп стве ну 
зе мљу’. “Ова из ја ва ме је под се ти ла на при чу о ен гле ској глу ми ци и ја пан ском глум цу. 
Ја пан ски глу мац ни је мо гао да схва ти за што је ен гле ска глу ми ца та ко од бој на пре ма 
ње му, та ко не љу ба зна. По жа лио се, на кра ју, ре ди те љу. Ре као је ‘Ми тре ба су тра да 
сни ма мо љу бав ну сце ну, а она не ће ни да ми се на сме ши, она про сто на ме не ни не гле-
да, не обра ћа ми се. Ка ко ми мо же мо да оду гра мо љу бав ну сце ну? Ре ди тељ је за пи тао 
глу ми цу ‘Па, у че му је про блем, дра га? Ко бо је зби ља изи зет но фи ни чо век.’ Глу ми ца је 
по гле да ла у ја пан ског глум ца и ре кла’ Он мо жда је сте - али не ки од нас ни су за бо ра ви ли 
Хи ро ши му.’“ Cf. Ха ролд Пин тер, , “Пред го вор” за: Фи лип  Хе монд  и  Едвард Хер ман, 
Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 7.

36) Cf. Фи лип Хе монд, “Рат тре ћег пу та: но ви ла бу ри сти, бри тан ски ме ди ји и Ко со во”, у: 
Фи лип  Хе монд  и  Едвард Хер ман, Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр.209-10.
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кре ма то ри ју ми ма и пре тва ра ју у сточ ну хра ну” итд.37)  Џон Барнс 
је нај пре сти жни је но ви нар ско при зна ње за слу жио ин тер вју ом са 
Бо ри сла вом Ера ком, мен тал но обо ле лим Ср би ном ко јег је пред ста-
вио као про то тип “кр во лоч ног Ср би на”.38) Го во ри ти исти ну си ли  
„до стој но је ди вље ња. Ме ђу тим, го во ри ти  си ли оно што она же-
ли да чу је до но си мно го опи пљи ви је на гра де”, за кљу чу је Ро берт 
Хеј ден.39)  Шта ви ше, то  исти но љу бље до стој но ди вље ња, они ма 
ко ји су му би ли при вр же ни  то ком  из ве шта ва ња о ју го сло вен ској 
кри зи, уме сто на гра да до но си ло је са мо не при јат но сти, ли ша ва ња 
и од ма зду над ре ђе них. Та ко, на кон тек ста о про це ни аме рич ке оба-
ве штај не слу жбе да је Сло бо дан Ми ло ше вић је ди на  лич ност ко ја 
би мо гла да до при не се раз ре ше њу по ли тич ке си ту а ци је на Бал ка-
ну, Деј ви ду Бајн де ру  NewYorkTimes, лист у ко јем је био за по слен, 
ни је об ја вио ви ше ни је дан чла нак, а ше фу свог до пи сни штва у Бо-
ну, Сти ве ну Кин це ру, исти лист је од био да об ја ви два члан ка у 
ко ји ма је из ве шта вао о стра хо та ма ко је су то ком ра та у Бо сни пре-
тр пе ли Ср би. Жак Мер ли но, по моћ ник ше фа ре дак ци је Telefranc2, 
био је сме њен због об ја вљи ва ња исти не о ма скру ко ји су по чи ни-
ли му сли ма ни у ули ци Ва се Ми ски на у Са ра је ву и ње го ва ка ри је-
ра “је би ла уни ште на” (П. Ба рио). Нај зад, ита ли јан ска но ви нар ка 
Ми ле на Га ба не ли је на кон об ја вљи ва ња ин тер вјуа са хр ват ском 
за ро бље ни цом ко ја је при зна ла  да је са сво јим ве ре ни ком уби ла 
де се то ро Ср ба за то што ју је њен па рох то ком ми се под сти цао да 
то чи ни  чим из би је рат, до жи ве ла број не не при јат но сти на по слу,  
њен слу чај је до спео  до  ди рек то ра и пред сед ни ка RAI-а, а на кон 
то га био раз ма тран и пред  упра вом  ре ги о нал ног есна фа ита ли јан-
ских но ви на ра.40)

Од нос из ме ђу ме ди ја и зва нич не рат не про па ган де при кри-
ве ни ји је у ‘отво ре ним’ не го у ‘за тво ре ним’ дру штви ма. За ове по-
то ње, при ме ћу је Да ја на Џон стон, “под ра зу ме ва се да власт, она 

37) Cf. NewYorkNewsday,  Аугуст 2, 1992. 

38) Cf. Да ја на Џон стон, Сулудикрсташи, Ате ље М, Бе о град, 2005, стр. 141.

39) Cf. Ро берт Хеј ден,  М., „При стра сна ’прав да’: Људ ски пра ви зам и Ме ђу на род ни кри вич-
ни суд за бив шу Ју го сла ви ју“, Филозофскигодишњак, 13/2000, стр. 302.

40) Ви ше о овим слу ча је ви ма у: Сло бо дан Ву ко вић, ЕтикаЗападнихмедија, цит. из да ње, 
стр. 60-63. И у слу ча је ви ма не но ви нар ских по ку ша ја да се са стра ни ца За пад них штам-
па них ме ди ја оспо ри “зва нич на вер зи ја” еx-ју го сло вен ског ме диј ског на ра ти ва, по тен-
ци јал ним кон три бу то ри ма, ка кви су, ре ци мо, би ли гру па не мач ких ин те лек ту а ла ца вољ-
них да по ле ми шу са  Ха бер ма со вим ста во ви ма о агре си ји НА ТО-а на СРЈ, об зна ње ним 
ње го вим тек стом “Bestialität und Humanität...“ је, ка ко све до чи Ge org Me gle, од го ва ра но 
да за њи хо ве при ло ге не ма ме ста у на ред ним бро је ви ма Die Zeita. Cf. Ми лан Бр дар, 
“Ло ги ка За пад них ме ди ја као ло ги ка мо ћи: од сту ди је слу ча ја срп ске кри ви це до па ра-
диг ме кон стант ног не при ја те ља”, у: Комуникација,медији,култура, го ди шњак Фа кул-
те та за кул ту ру и ме ди је  Ме га тренд уни вер зи те та, 2009, стр. 157.
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иста ко ја во ди рат, кон тро ли ше ин фор ма ци је и ути че на штам пу и 
дру ге ме ди је ка ко ће би ра ти, ис кри вља ва ти и по вре ме но из ми шља-
ти ве сти и ти ме до при не ти  ја ча њу по др шке јав но сти и ен ту зи ја-
зма за рат не на по ре. У та квим дру штви ма мно ги љу ди су све сни 
да је власт цен зор  ве сти  и не ве ру ју  ни че му што го во ре ме ди ји 
под кон тро лом др жа ве. Пре о вла ђу ју ћа рат но-про па ганд на на стро-
је ност ме ди ја у за пад ним зе мља ма, у тзв. отвореним дру штви ма,  
не мо же се об ја сни ти цен зу ром, кон тро лом и за стра ши ва њем спро-
во ђе ним од стра не вла сти«, за кљу чу је Џон сто но ва.41) Оно чи ме 
се мо же об ја сни ти, до да је мо ми, је сво је вољ но иза бра на слу жба 
др жав ним и на ци о нал ним ин те ре си ма ко ју ис кре ни ји ме ђу њи ма, 
по пут  Де на Ре де ра, но ви на ра CBS, као та кву ни не по ри чу: “Ја 
сам аме рич ки из ве штач (...), ја сам Аме ри ка нац. Вла ду Сје ди ње-
них др жа ва сма трам сво јом вла дом. И за то, кад пи ло ти Сје ди ње них 
Др жа ва у ави о ни ма Сје ди ње них Др жа ва ис кљу че не ко ме стру ју, за 
ме не смо то учи ни ли 'ми'.  За то  не на ме ра вам да се из ви ња вам.(...) 
И ка да је реч осу ко бу у ко ји су укљу че ни Аме ри кан ци - (ви) мо же-
те да ме кри ти ку је те ако мо ра те, осу ди те ме ако мо ра те -  али ја ћу 
се увек бо ри ти за на шу по бе ду.” (апла уз из пу бли ке)42)

За пад но е вроп ски и аме рич ки  ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци-
ја су - ко му ни ко ло ги ја еx-ју го сло вен ске кри зе је са мо на дра сти чан 
на чин то по твр ди ла - сред ства за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва 
др жа ва на чи јој те ри то ри ји де лу ју; њи хо ве вла да ју ће ели те, ка ко 
ка же Емил Влај ки, „има ју дру га сред ства за точ но ин фор ми ра-
ње.”43) У слу ча ју о ко јем је би ло ре чи у овом тек сту, по сре ди су 
ци ље ви, од но сно ин те ре си ко ји су се пре кла па ли са ин те ре си ма 
свих из у зев срп ских ак те ра јед ног ком плек сног бал кан ског др жав-
но-те ри то ри јал ног раз гра ни че ња. Ста вља ју ћи се њи ма у слу жбу, 
За пад ни ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци ја су од по сред ни ка у оп ште-
њу ве о ма бр зо по ста ли фак тор прак тич ног  „раз ре ше ња“ сло же не 
ex-ју го сло вен ске кри зе на на чин ко ји је, уме сто ње ног па ци фи ко ва-
ња и ства ра ња прет по став ки за ста би лан и тра јан мир, до при но сио 
ње ном раз го ре ва њу и ути ра њу пу та но вим су ко би ма, не ким бу ду-
ћим ис пра вља њи ма исто риј ских не прав ди по чи ње них на про сто-
ри ма  тур бу лент ног Бал ка на.

41) Cf. Да ја на Џон стон, „НА ТО и но ви свет ски по ре дак: иде а ли  и лич ни  ин те рес“, у: Фи-
лип Хе монд  и Едвард  Хер ман (прир.)  Деградиранамоћ...,цит. из да ње,стр. 19.

42) Cf. Ден Ре дер, “Го вор у На ци о нал ном Прес клу бу у Ва шинг то ну у вре ме агре си је НА ТО 
на СРЈ, на ве де но пре ма: Ро берт Хеј ден,  „При стра сна ’прав да’: Људ ски пра ви зам и Ме-
ђу на род ни кри вич ни суд за бив шу Ју го сла ви ју“, Филозофскигодишњак, 13/2000, стр. 
292.

43)  Cf. Емил Влај ки, ДемонизацијаСрба,цит. из да ње стр. 111.
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Mir ja na Ra do jicic

THE WE STERN ME DIA OF MAS  
COM MU NI CA TION AND THE EX-YUGO SLAV 

CRI SIS - FROM THE ME DI A TOR IN  
COM MU NI CA TION TO THE AGENT 

OF WARS RE SULTS

Sum mary
In the text the aut hor fo cu ses on the We stern mass me dia’s ela-

bo ra tion of the com plex ex-Yugo slav ca se thro ug ho ut  its long du ra tion. 
She starts by in fer ring that the ef fi cacy of We stern me dia in the that 
sen se can not be con ce i ved as it sho uld be if re gar ded out si de the wi-
de con text of et hi cally dis pu ta ble fe a tu res of We stern so ci ety’s me dia 
fun cti o ning in mo dern ti mes. Tho se cha rac te ri stics are di scus sed in the 
first part of the ar tic le and then the aut hor fo cu ses on the West Euro pean 
and US com mu ni co logy of the ex-Yugo slav cri sis. Using ex cerpts from 
prin ted and elec tro nic me dia of the West, she il lu stra tes her stand that 
it, thro ug ho ut the ex-Yugo slav cri sis, played a ro le of a war ring si de 
which, as so me aut hors ha ve al ready per ce i ved, did not even bot her to 
ap pe ar ne u tral or ob jec ti ve. As such, the We stern mass me dia put them-
sel ves in the ser vi ce of the po li ti cal in te rests of the ir own sta tes, which 
co in ci ded with the in te rests of all ex cept the ser bian par ti ci pants in the 
ex-Yugo slav cri sis, the aut hor con clu des.
Keywords: the me dia of mass com mu ni ca tion, the ex-Yugo slav cri sis, in ter na-

ti o nal po li tics, in ter na ti o nal et hics.
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Re su me
The ar tic le pre sents the part of a mo re vo lu mi no us text in wich 

the aut hor tried to in ve sti ga te in ter na ti o nal et hi cal di men sion of the 
ex-Yugo slav ca se. In her opi nion it was West Euro pean and US mass 
com mu ni ca tion me dia that we re among the sig ni fi cant in stru ments of 
ex ter nal in ter ven tion in the ex-Yugo slav war ti me dra ma du ring all the 
fif teen years of its du ra tion. This pa per fo cu ses on the ir ela bo ra tion of 
the com plex ex-Yugo slav ca se, i.e. its mo ral di men sion. The aut hor 
starts by in fer ring that the ef fi cacy of We stern me dia in the afo re said 
sen se can not be con ce i ved as it sho uld be if re gar ded out si de the wi de 
con text of et hi cally  very dis pu ta ble fe a tu res of We stern so ci ety’s me-
dia fun cti o ning in mo dern ti mes. She di scus ses tho se cha rac te ri stics in 
the in tro duc tory part of the text and then fo cu ses on the West Euro pean 
and US com mu ni co logy of the ex-Yugo slav cri sis. Using ex cerpts from 
prin ted and elec tro nic me dia of the West, she il lu stra tes her stand that 
it, thro ug ho ut the ex-Yugo slav cri sis, played a ro le of a war ring si de 
which, as so me aut hors ha ve al ready per ce i ved, did not even bot her to 
ap pe ar ne u tral or ob jec ti ve. As such, in stead of ser ving the truth abo ut 
the com plex West Bal kan in ter et hnic con flicts, which we re pre ce ded by 
a very long and equ ally com plex hi story, the We stern mass me dia put 
them sel ves in the ser vi ce of the po li ti cal in te rests of the ir own sta tes, 
which co in ci ded with the in te rests of all ex cept the ser bian in ter nal par-
ti ci pants in the ex-Yugo slav cri sis, the aut hor con clu des.

* Овај рад је примљен 12. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.



УДК:  341.322.5+341.48/.49+341.645 

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 1/2012.

год. 19. vol. 35.
стр. 309-331.

309

МаријаСтојановић
Београд 

МаркоАнђелковићСлијепчевић
Београд

ЗЛОЧИНИПРОТИВЧОВЕЧНОСТИ
Правно-историјскиосврт

Сажетак
По ред ме ђу на род ног кри вич ног де ла у ужем сми слу Зло чи-

ни про тив чо веч но сти, у овом ра ду смо да ли и кра так опис раз во-
ја Ме ђу на род ног кри вич ног пра ва, го во ри ли смо о ме ђу на род ним 
три бу на ли ма ко ји су осни ва ни то ком 20-тог ве ка, као и о пој му 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла. Бор ба про тив ова квих по ја ва, као 
што су зло чи ни про тив чо веч но сти, од ве ли ког је зна ча ја за раз вој 
ме ђу на род ног пра ва и Ме ђу на род ног кри вич ног су да, ко ји је над-
ле жан да про це су и ра по чи ни о це овог кри вич ног де ла. Ова ква де ла 
угро жа ва ју основ на људ ска пра ва и људ ске вред но сти  ко је увек 
тре ба ју би ти за шти ће не. Зло чи ни про тив чо веч но сти сма тра ју се 
те шким кри вич ним де лом ко је се вр ши про тив ста нов ни штва. 

Ве ли ки ко рак у бор би про тив ова квих по ја ва сва ка ко је Рим-
ски ста тут, ко јим је осно ван Ме ђу на род ни кри вич ни суд. Ду го 
вре ме на овај зло чин ни је био де фи ни сан на ци о нал ним за ко но дав-
стви ма ши ром све та. Али да нас је та си ту а ци ја у до број ме ри про-
ме ње на. На да мо се да ће бу ду ћи раз вој ме ђу на род ног кри вич ног 
пра ва омо гу ћи ти да сви по чи ни о ци ових ужа сних де ла бу ду при ве-
де ни прав ди и да ће би ти ка жње ни од но сно аде кват но санк ци о ни-
са ни за сво ја не де ла.  
Кључ не ре чи: зло чин про тив чо веч но сти, ме ђу на род но кри вич но пра во, 

ме ђу на род ни кри вич ни суд.
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По јам ме ђу на род ног кри вич ног пра ва ни је још увек до вољ-
но де фи ни сан и од ре ђен, јер се го во ри о ве ли ком бро ју раз ли чи тих 
схва та ња овог пој ма.

Јед но од пр вих схва та ња је сте оно ко је по ла зи од про стор ног 
ва же ња кри вич ног пра ва јед не зе мље, по ко ме Ме ђу на род но кри-
вич но пра во се сво ди на уну тра шње, на ци о нал но кри вич но пра во, 
од но сно на је дан ње гов део ко ји са др жи усло ве да ли ће, у кон-
крет ном слу ча ју, би ти при ме ње но кри вич но пра во јед не зе мље, с 
об зи ром где је по чи ње но кри вич но де ло, пре ма ко ме, од но сно ко је 
па сив ни су бјект и ко га је по чи нио1).

Дру го, екс тен зив ни је ту ма че ње пој ма је оно ко је под Ме ђу-
на род ним кри вич ним пра вом сма тра па ле ту ме ђу на род них ака та 
ко ји у се би са др же им пе ра ти ве за др жа ве ко је су их ра ти фи ко ва ле 
да од ре ђе на де ла и по на ша ња ква ли фи ку ју као кри вич на де ла у 
свом на ци о нал ном за ко но дав ству.

Бит на чи ње ни ца да у обла сти ме ђу на род ног кри вич ног пра-
ва, још увек по сто је на уч ни ци ко ји  уоп ште ни су кри ви ча ри, што је 
сва ка ко ве ли ка гре шка ко ја ути че на рад са мог Ме ђу на род но кри-
вич ног су да. 

По зна та, од но сно но тор на по ве за ност мно гих де ло ва ме ђу-
на род но јав ног пра ва са не ким по ли тич ким при ме са ма из сфе ре 
ме ђу на род них од но са, ни ка ко не де лу је бла го твор но при ли ком 
кри вич но прав но усме ре них ана ли за, ка да се до ла зи до не ло гич ног 
при ме њи ва ња ти пич них ре зо на ме ђу на род но јав ног пра ва на кла-
сич не кри вич но прав не ин сти ту те. При мер за ову те зу је сва ка ко 
на че ло ле га ли те та у ме ђу на род но кри вич ном пра ву, ко је се обр ну-
то, а на рав но у ин те ре су прав не си гур но сти да ле ко уже и знат но 
стро жи је по сма тра у свим са вре ме ним и де мо крат ским на ци о нал-
ним кри вич ним за ко но дав стви ма. Јер мно ги су ми шље ња да је ме-
ђу на род но кри вич но пра во, пре све га кри вич но пра во ко је има свој 
ма те ри јал ни део ко ји се ба ви пи та њи ма кри вич ног де ла, кри ви це 
и ин кри ми на ци је, и про це сни део у ко ме се на ла зе од ред бе ко је се 
од но се на кри вич ни по сту пак.

Са дру ге стра не, не сра змер но је ма ли број ра до ва ко ји су 
кон крет но по све ће ни ме ђу на род но кри вич ном пра ву, по све ће них 
про у ча ва њу ме ђу на род них кри вич но про це сних пи та ња, што се 
сма тра круп ним и упа дљи вим не до стат ком. За тим по сто ји ве ли ки 
штет ни ути цај кла сич ног ме ђу на род ног пра ва, јер на уч ни ци ко ји 
се ба ве људ ским пра ви ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, че сто 
ла кон ски пре ла зе пре ко нај сло же ни јих кри вич но прав них пи та ња 

1)  Сто ја но вић, З., Ме ђу на род но кри вич но пра во, Бе о град, 2005, стр. 11.
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(кри ви це, ура чун љи во сти, кри вич не од го вор но сти), об ја шња ва ју-
ћи их че сто на крај ње по вр шан на чин, по себ но су скло ни да пот-
пу но за не ма ре би ло ка кво ду бље раз ма тра ње кри вич но про це сних 
пи та ња.

Ис ку ства ко ја су на ста ла у ра ду ad hoc три бу на ла, по чев од 
су ђе ња у Нир нбер гу и То ки ју, па до но ви јих, за СФРЈ и Ру ан ду, 
те јед не вр сте ме шо ви тих ме ђу на род но-на ци о нал ног три бу на ла за 
Си је ра Ле о не, се од стра не мно гих ауто ра, пот пу но не кри тич ки и 
прак тич но апри ор но при хва та ју.

Оно што је сва ка ко ве ли ки про блем, је то што мно ги ауто ри 
не уви ђа ју да се ра ди о ad hoc об ли ци ма ме ђу на род ног кри вич ног 
пра во су ђа, а бит на чи ње ни ца је да они при ме њу ју дру ге из во ре 
пра ва, а не оне ко ји ва же за стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд, 
што ути че на не мо гућ но сти те мељ ни јег бу ду ћег ра да тог су да на 
та ко ство ре ној прак си.

Ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе се ни је раз ви ја ло пра во-
ли ниј ски, већ се ње гов раз вој мо же по сма тра ти као низ суд ских 
слу ча је ва, ко ји су се од ви ја ли у од ре ђе ним исто риј ским окол но сти-
ма, пре све га у ве зи са кон крет ним ра то ви ма и ору жа ним су ко би ма. 
Те исто риј ске окол но сти, а пре све га по де ла на рат не по бед ни ке и 
у ра ту по бе ђе не, су би ле из ме ђу оста лог и кључ ни фак тор у од но су 
на то да ли су се не ка су ђе ња по сле ра то ва уоп ште од ви ја ла, те на 
то ко ме је су ђе но, а че сто и на ко ји на чин су кон крет ни по ступ ци 
во ђе ни2).

По ред то га са мо се не ка од та квих су ђе ња ка рак те ри шу атри-
бу том “ме ђу на род на”, док је ве ћи на тих про це са у осно ви би ла до-
ми нант но на ци о нал ног ка рак те ра и са мо у не ким сво јим еле мен-
ти ма су има ла у огра ни че ној ме ри ме ђу на род но-прав ну при ро ду.

Иде ја о осни ва њу ме ђу на род но кри вич ног су да ни је но ва, она 
по ти че из 19. ве ка, а на ста ла је у скло пу оп штег схва та ња о ме ђу на-
род ном суд ству као сред ству за ре ша ва ње ме ђу на род них спо ро ва, 
при че му је нај ве ћу пре пре ку пред ста вља ло схва та ње о су ве ре но-
сти као основ ном обе леж ју др жа ва, ко је је оне мо гу ћа ва ло њи хо во 
пот чи ња ва ње би ло ко јој вла сти из ван њих са мих.

Пре о крет на ста је са иде јом о фор ми ра њу Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да ко ји је свој за че так, али пре све га на нор ма тив-
ном пла ну до жи вео до но ше њем и при хва та њем Рим ског ста ту та о 
осни ва њу Ме ђу на род ног кри вич ног су да.

2) Ан ђел ко вић Сли јеп че вић М., Раз вој ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа, Бе о град, 2011, 
стр. 14.
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Циљ Рим ског ста ту та је да се учи ни о ци ме ђу на род них кри-
вич них де ла кри вич но го не и ка жња ва ју-не за ви сно од то га да ли ће 
им се су ди ти у окви ри ма на ци о нал ног пра во суд ног си сте ма, што 
је при мар ног ка рак те ра, или пред Ме ђу на род ним кри вич ни су дом, 
што је се кун дар на оп ци ја.

РАЗВОЈИДЕЈЕООСНИВАЊУ
МЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

Ма да се сма тра да је пут ка јед ном стал ном ме ђу на род ном 
кри вич ном су ду за по чео на кон Дру гог свет ског ра та, што ни је са-
свим тач но, јер не тре ба пот це њи ва ти зна чај су ђе ња у Нир нбер гу, 
али оно ни је би ло пр ви ко рак ка до сти за њу јед не вр сте су пра на ци-
нал ног кри вич ног су да за од ре ђе не зло чи не.

Кон ста то ва но је да се пи та ње ле гал но сти Ха шког три бу на-
ла у су шти ни мо ра раз ма тра ти ис кљу чи во са ста но ви шта струч не 
про це не ва ља но сти прав ног осно ва ње го вог на стан ка, а да по ли-
тич ки ар гу мен ти не сме ју да у том по гле ду има ју би ло ка кву уло гу,

Ин те ре сан тан је сва ка ко исто риј ски при мер су ђе ња у Брај-
за ху 1474. го ди не, ко ји се од ви јао про тив Вој во де од Бур гун ди је, 
Pe te ra von Ha gen bac ha, оп ту же ног да је на том под руч ју као гу вер-
нер оку па тор ске си ле био од го во ран за низ зло чи на: уби ства, си-
ло ва ња, кон фи ско ва ња при ват не сво ји не гра ђа на. Гра ђа ни Bre i sa ha 
су фор ми ра ли мул ти на ци о нал ни три бу нал са ста вљен од 28 су ди ја, 
а Вој во да се бра нио да не сно си лич ну од го вор ност, већ да је са-
мо сле дио на ре ђе ња прет по ста вље ног лор да, али је ипак огла шен 
кри вим и осу ђен на смрт ну ка зну, ко ја је и из вр ше на3). Ово су ђе ње 
се те шко мо же сма тра ти са ста но ви шта са вре ме них кри вич но прав-
них стан дар да озбиљ ним, али сва ка ко да има од ре ђе ни исто риј ски 
зна чај ко јим је ан ти ци пи рао и пи та ња као што су: ин ди ви ду ал на 
кри вич на од го вор ност и ко манд на од го вор ност.

СУЂЕЊАУНИРНБЕРГУИТОКИЈУ

Мно ги сма тра ју да је од лу чу ју ћи ко рак у од но су на прет ход-
не по ку ша је ства ра ња јед ног де ло твор ног ме ђу на род ног кри вич-
ног су да, учи њен тек осни ва њем Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла 
са се ди штем у Нир нбер гу, пред ко јим се оства ри ва ло го ње ње и ка-

3) Па у но вић, М., Кри во ка пић, Б., Кр стић, И., Осно ви ме ђу на род них људ ских пра ва, Бе о-
град, 2007. стр. 111.
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жња ва ње нај ви ше ран ги ра них рат них зло чи на ца европ ске осо ви не, 
док се на сли чан на чин, за оне из „азиј ске сфе ре“, осно вао Ме ђу на-
род ни вој ни три бу нал у То ки ју.

Не сум њи во да су ђе ња у Нир нбер гу и То ки ју има ју огро ман 
зна чај, те да ни је спор но да су при пад ни ци си ла осо ви на то ком 
Дру гог свет ског ра та, учи ни ли стра вич не зло чи не, по ступ ци ко ји 
су се од ви ја ли у Нир нбер гу и То ки ју ни ка ко ни су би ли пер фект-
ни. Не мо гу ће је не ги ра ти зло чи нач ки ка рак тер и са ве знич ких си ла, 
бом бар до ва ња ци вил ног ста нов ни штва (нпр. у Дре зде ну, Хам бур-
гу...) и у то вре ме ка да се рат бли жио кра ју, а пот пу но је би ло ја-
сно да ће Не мач ка би ти по ра же на, и на ро чи то ако узме мо у об зир 
ба ца ње атом ских бом би на гра до ве Хи ро ши му и На га са ки, ко ји се 
ве о ма те шко мо гу оправ да ти вој нич ким ре зо ни ма јер је Ја пан већ 
био на из ди са ју. 

Ис ку ство и прак са су по ка за ли , да се си ла ма по бед ни ца ма 
по пра ви лу ни ка да не су ди, без об зи ра на те жи ну кри вич них де-
ла. Ка да је реч о бом бар до ва њу не мач ких гра до ва, ту би се мо гао 
евен ту ал но уло жи ти при го вор да се ра ди ло о оправ да ној при ме ни 
ре тор зи је, али се сва ка ко по ста вља пи та ње сра змер но сти уни шта-
ва ња нпр. ен гле ских гра до ва (Лон до на), са оним што је по себ но по-
след њих го ди на ра та, усле ди ло у од но су на Не мач ке гра до ве и њи-
хо вог ци вил ног ста нов ни штва. Ра ди ло се о стра вич ним и вој нич ки 
не оправ да ним ра за ра њи ма чи та вих гра до ва, уз те шке ци вил не гу-
бит ке. Та ко је на при мер, Бе о град ве о ма те шко бом бар до ван баш 
на Ус крс 1944. го ди не, ка да је ви ше хи ља де гра ђа на стра да ло и 
ка да је по го ђе но по ро ди ли ште где су из ги ну ла тек ро ђе на де ца и 
њи хо ве мај ке, а да су не мач ки оку па то ри пре тр пе ли вој нич ки са-
свим не знат не и не за не мар љи ве гу бит ке,  та ма сов на са ве знич ка 
бом бар до ва ња, не са мо да су би ла ди рект но усме ре на на ци вил но 
ста нов ни штво, већ њи хо ви ак те ри ни су пра ви ли ре ле вант ну раз-
ли ку чак ни из ме ђу ста нов ни штва са ме Не мач ке и др жа ве ко је су 
би ле оку пи ра не, те пред ста вља ју жр тве са ме на ци стич ке Не мач ке.

Са фор мал ног ста но ви шта се оба зри во ис ти че чи ње ни ца да 
су до ве у Нир нбер гу и То ки ју ни је кре и ра ла ме ђу на род на за јед ни-
ца, већ са мо је дан „по бед нич ки“ део чо ве чан ства4).

За раз ли ку од су ђе ња у Нир нбер гу, су ђе ње у То ки ју се знат но 
ма ње спо ми ње при ли ком ана ли зе ра да ме ђу на род них вој них кри-
вич них су до ва на кон II свет ског ра та, на шта је ути ца ла уда ље ност 
од Евро пе ко ја је би ла цен тар овог ра та. 

4) Суд у То ки ју осно ван је 19. ја ну а ра 1946. го ди не Про кла ма ци јом аме рич ког ге не ра ла 
Да гла са Ме кАр ту ра
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Због ра зних ис ку ста ва из прак се Ме ђу на род ног вој ног три-
бу на ла, до шло је до про ме не у ме ђу на род ном пра ву, па је та ко Ге-
не рал на скуп шти на УН 12. фе бру а ра 1946. го ди не, усво ји ла Ре-
зо лу ци ју бр. 3 ко јом је пре по ру че но ка жња ва ње и из ру че ње ли ца 
ко ји су оп ту же ни за зло чи не пред ви ђе не у По ве љи Ме ђу на род ног 
вој ног три бу на ла, од но сно и ли ца оп ту же на за зло чин про тив чо-
веч но сти.

На кон ове Ре зо лу ци је, Ге не рал на скуп шти на УН је 11. де-
цем бра 1946. го ди не је усво ји ла Ре зо лу ци ју ко јом су по твр ђе на на-
че ла По ве ље Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла и пре су де три бу на ла. 
По јам зло чи на про тив чо веч но сти је ка сни је по твр ђен у ме ђу на-
род ном пра ву, ме ђу на род ним уго во ри ма као што су: Кон вен ци ја 
о ге но ци ду из 1948, Кон вен ци ја о не за ста ре ва њу рат них зло чи на 
и зло чи на про тив чо веч но сти из 1968, Кон вен ци ја о апарт хеј ду из 
1973. Ево лу ци ја ин сти ту та зло чи на про тив чо веч но сти је ар ти ку-
ли са ла и од ред ба ма Ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла 
за бив шу Ју го сла ви ју, Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла за Ру ан ду, 
као и од ред ба ма Рим ског ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног су да.

НАДЛЕЖНОСТХАШКОГТРИБУНАЛА

Ха шки три бу нал је ствар но над ле жан у по гле ду од ре ђе не вр-
сте кри вич них де ла ко ја спа да ју у тзв. Ме ђу на род на кри вич на де-
ла, ко ја су у Ста ту ту Ха шког три бу на ла , уз од ре ђе не не ја сно ће и 
про пу сте, на бро ја на јед ним ка зу ли стич ким при сту пом, а у осно ви 
се сво де на те шке по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва где 
спа да ју:

– Те шке по вре де Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не
– По вре де рат ног пра ва или рат них оби ча ја
– Ге но цид
– Зло чин про тив чо веч но сти5)

Ка да је у пи та њу ствар на над ле жност Ха шког три бу на ла она 
се у осно ви сво ди на тзв. Же нев ско пра во, Ха шко пра во, Ге но цид 
сход но Кон вен ци ји о спре ча ва њу и ка жња ва њу тог зло чи на, те зло-
чин про тив чо веч но сти, у сми слу Мар тин со ве кла у зу ле ( са др жа не 
у IV ха шкој кон вен ци ји о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну).

Ин ди ви ду ал но кри вич но го ње ње пред Ха шким три бу на лом 
је за сно ва но на те ри то ри јал ном прин ци пу, а ње го ва вре мен ска над-
ле жност ни је огра ни че на. Те ри то ри ја на ко ју се про сти ре над ле-
жност овог три бу на ла се од но си на те ри то ри ју не ка да шње СФРЈ.

5) Кре ћа, М., Ме ђу на род но јав но пра во, Бе о град, 2010, стр. 726.
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Вре мен ска над ле жност Ха шког три бу на ла се од но си на од ре-
ђе ни вре мен ски пе ри од у ко ме су на те ри то ри ји не ка да шње СФРЈ, 
учи ње на кри вич на де ла у од но су на чи је „прет по ста вље не учи ни-
о це“ тај суд има ствар ну над ле жност. Она по чи ње од 1991. го ди не, 
та ко да је ти ме од ре ђен њен по че так, али не и свр ше так, што на во-
ди на за кљу чак да су твор ци Ста ту та Ха шког три бу на ла на од ре ђен 
на чин ан ти ци пи ра ли и бу ду ћу по тре бу де ло ва ња те ин сти ту ци је, а 
што се прак тич но и ви де ло ка да су под не те оп ту жни це за кри вич на 
де ла учи ње на то ком ору жа ног су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји.

Ме ђу тим, Ха шки три бу нал је вр ло ла кон ски од био да уоп-
ште раз ма тра мо гућ ност да су то ком НА ТО агре си је учи ње ни рат-
ни зло чи ни и дру га ме ђу на род на кри вич на де ла од стра не НА ТО-а, 
ма да ја за то за и ста би ло мно го до ка за ва ља ног до ка зног кре ди би-
ли те та6).

У Ста ту ту Ха шког три бу на ла се го во ри о тзв. лич ној над ле-
жно сти, сход но ко јој Ха шки три бу нал има да су ди фи зич ким ли-
ци ма. Ова кво од ре ђи ва ње не би ни би ло по треб но да у Ста ту ту 
сто ји ја сно од ре ђе но да је реч о пра вом су ду, од но сно пра вим „кри-
вич ним по ступ ци ма“ јер се кри вич ни по ступ ци и не мо гу во ди ти 
про тив дру гих прав них ли ца, осим у од но су на фи зич ка ли ца, јер 
је ди но она и мо гу да бу ду учи ни о ци кри вич них де ла ко ја пред ста-
вља ју тзв. ca u su cri mi na lis, што се пре све га од но си на рад њу из вр-
ше ња, на ви ност, ура чун љи вост. Мно ги кла сич ни кри вич но прав ни 
ин сти ту ти се не мо гу при ме ни ти на прав на ли ца, јер не по сто ји 
уста ље на прак са, али во ђе ни су ђе њем у Нир нбер гу, где се у пре-
су ди на во ди зло чи нач ки ка рак тер од ре ђе них ор га ни за ци ја, с тим 
што се ни је по ста вља ло пи та ње су ђе ња тим ор га ни за ци ја ма, већ је 
пре су да кон крет ним фи зич ким ли ци ма са др жа ва ла и де кла ра ти ван 
део, ко ји се од но сио на од ре ђе не ко лек ти ви те те, у по гле ду кон ста-
та ци је да су они има ли зло чи нач ки ка рак тер.

УСТУПАЊЕКРИВИЧНОГ
ГОЊЕЊАХАШКОМТРИБУНАЛУ

На осно ву За ко на о са рад њи са Ха шким три бу на лом,по сто-
ји усту па ње кри вич ног по ступ ка тј. го ње ња, ко је је за по че то пред 
су до ви ма на ше зе мље за зло чи не ко ји спа да ју у над ле жност Су да. 
Да би до шло до усту па ња тре ба ју би ти ис пу ње ни фор мал ни и ма-
те ри јал ни усло ви.

6) Чел ни ци На то пак та прав да ли су на пад на на шу зе мљу пој мом “Ху ма ни тар на ин тер вен-
ци ја”
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Фор мал ни услов:
– по сто ја ње од ре ђе ног зах те ва МКТ у ко ме он тра жи да му 

се усту пи го ње ње за ли ца за ко ја се пред над ле жним ор-
га ни ма у Ср би ји већ во ди кри вич ни по сту пак, при че му 
зах тев мо ра би ти обра зло жен и да са др жи већ по твр ђе ну 
оп ту жни цу

– по сто ја ње по зи тив не од лу ке над ле жног ор га на о зах те ву 
Ха шког три бу нал, а та од лу ка се до но си у фор ми ре ше-
ња о усту па њу кри вич ног по ступ ка ко ју до но си ве ће Ви-
шег су да у Бе о гра ду

Ма те ри јал ни услов:
– да се ра ди о кри вич ном де лу на осно ву ко га је у на шој 

зе мљи већ от по че то кри вич но го ње ње
– да је у пи та њу кри вич но де ло ко је је у над ле жно сти Ха-

шког три бу нал
– да се ра ди о ли цу ко је се већ кри вич но го ни пред над ле-

жним су дом у Ср би ји
– да ли це за то де ло ни је пра во сна жно осу ђе но од стра не 

над ле жног су да у Ср би ји (на че ло - ne bis in idem)
Ако ни је ис пу ње на би ло ко ја од ових пред по став ки, ве ће 

над ле жног су да у Ср би ји ће ре ше њем од би ти зах тев за усту па ње 
кри вич ног по ступ ка, од че га по сто ји је дан из у зе так у од но су на 
прет по став ку ко ја се од но си на кри вич но го ње ње.

Овом при ли ком го во ри ће мо и о ле га ли те ту са мог осно ва ња 
Ха шког три бу на ла о ко ме је пи сао Вла ди мир Чо ло вић у свом на-
уч ном ра ду.

„Ге не рал ни се кре тар УН је, у из ве шта ју од 03.05.1993. го ди-
не пред ло жио да Са вет без бед но сти, на осно ву ВИИ по гла вља По-
ве ље УН, од лу ком уте ме љи МКСЈ као по моћ но те ло за из вр ша ва ње 
сво јих за да та ка. Ге не рал ни се кре тар је на вео не ко ли ко раз ло га за 
то. Пр во, у кри ми нал но по ли тич ком сми слу, та кав на чин ус по ста-
вља ња Су да екс пе ди тив ни ји је од осни ва ња на осно ву ви ше стра-
ног уго во ра, ко ји би ве о ма спо ро при ку пљао по тре бан број пот пи-
са и ра ти фи ка ци ја др жа ва чла ни ца УН или пу тем од лу ке Ге не рал не 
скуп шти не. Дру го, ус по ста вља ње су да у овом сми слу, од го ва ра де-
ло кру гу, ко ји из по ме ну тог по гла вља По ве ље УН, из ла зи за Са вет 
без бед но сти у слу ча ју прет ње ми ру, на ру ша ва њу ми ра или чи на 
на па да. Осим то га Ге не рал ни се кре тар сма тра, да би, упр кос сво-
ме ка рак те ру по моћ ног те ла, МКСЈ, као суд ско те ло оба вљао сво ју 
де лат ност са мо стал но и не за ви сно, јер не би био под над зо ром Са-
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ве та без бед но сти, код пре су ђи ва ња, а не би при ме њи вао ни нор ме, 
ко је би про пи си вао Са вет без бед но сти, већ са мо нор ме ме ђу на род-
ног кри вич ног пра ва.7)

По ста вља се пи та ње, да ли су ови раз ло зи, ко је је на вео Ге-
не рал ни се кре тар, уте ме ље ни на По ве љи УН. По ве ља УН у чла ну 
39., да је пра во и ду жност Са ве ту без бед но сти да утвр ђу је “ по сто-
ја ње сва ке прет ње ми ру, на ру ше ња ми ра или чи на на па да ², као и 
да да је пре по ру ке или да од лу чи, ко је ће се ме ре ра ди одр жа ња 
или ус по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти пред у зе ти. 
Ме ђу тим, осни ва ње јед ног ad hoc ме ђу на род ног кри вич ног су да 
ни је из ри чи то пред ви ђе но По ве љом УН, иако се основ за осни-
ва ње МКСЈ на шао у од ред ба ма чла но ва 24., 29., 39. и 40. По ве ље 
УН. Раз ло зи, ко ји су на ве де ни за ова кав на чин осни ва ња МКСЈ су 
при лич но не у бе дљи ви, без об зи ра што, на пр ви по глед, из гле да ју, 
као да осли ка ва ју пра ву си ту а ци ју на те ре ну, од но сно на про сто-
ру бив ших ре пу бли ка СФРЈ. Јед но стра ни при ступ овом про бле му, 
до при нео је да се као кључ ни ар гу мент за ус по ста вља ње МКСЈ 
при хва ти сле де ће: 1) по сле рас па да СФР Ју го сла ви је и ме ђу на род-
ног при зна ња др жа ва на след ни ца, рат, ко ји се, мо жда у по чет ку 
мо гао и сма тра ти гра ђан ским ра том, по стао је не сум њи во ме ђу-
на род ни су коб, ко ји угро жа ва ме ђу на род ни мир и без бед ност. Ако 
се се ти мо, ка ко је по чео рат у Сло ве ни ји и Хр ват ској, а ка сни је и у 
Бо сни и Хер це го ви ни, ви де ће мо да је Вој ска Ју го сла ви је, од но сно 
та да шња ЈНА бра ни ла те ри то ри јал ни ин те гри тет, од но сно це ло-
куп ност СФРЈ. Ка сни је, ка да се ЈНА ( Вој ска Ју го сла ви је ) по ву кла 
са те ри то ри ја та да шњих ре пу бли ка СФРЈ, на ста вио се су коб из-
ме ђу на ро да, ко ји ве ко ви ма жи ве у тим обла сти ма. Ни ка ко су коб у 
бив шој Ју го сла ви ји не мо же мо на зва ти ме ђу на род ним, та ко да овај 
раз лог за осни ва ње МКСЈ не сто ји; 2) дру ги раз лог го во ри о то ме 
да, иако се рат у Бо сни и Хер це го ви ни мо гао сма тра ти ин тер ним 
су ко бом из ме ђу ет нич ких и вер ских за јед ни ца, чи ње ни ца ма сов-
ног и те шког кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у су ко-
би ма из ме ђу на ци о нал них гру па, ко је жи ве на тим те ри то ри ја ма, 
зах те ва ства ра ње јед не ја ке прав не ин сти ту ци је са пре вен тив ним 
де ло ва њем на уче сни ке су ко ба, ко ја ће им упу ти ти ја сну по ру ку да 
се не ће то ле ри са ти кр ше ње рат них и зло чи на про тив чо веч но сти. 
На ве де ни чи ни о ци, као раз лог за ства ра ње МКСЈ, би мо жда би ли и 
оправ да ни, да се ту зло чи ни ни су де си ли на те ри то ри ји јед не су ве-
ре не др жа ве, као и да се јед на ко по сту па ло пре ма свим уче сни ци ма 
су ко ба, без об зи ра на на ци о нал ну и вер ску при пад ност. Чак и ка да 

7)  Чо ло вић В., Осни ва ње, ле га ли тет и над ле жност Ме ђу на род ног су да за рат не зло чи не 
на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, Бе о град, 2002, стр. 7.
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је Бо сна и Хер це го ви на ме ђу на род но при зна та, тре ба ло је узе ти у 
об зир да се на те ри то ри ји, од но сно у гра ни ца ма Бо сне и Хер це го-
ви не из СФРЈ, ство рио по се бан ен ти тет, по себ на др жа ва; 3) по сле 
свих при вре ме них ме ра пре ма чла ну 40. По ве ље УН, као што су 
број ни по зи ви за ра ће ним стра на ма да се при др жа ва ју ме ђу на род-
ног ху ма ни тар ног пра ва, Са вет без бед но сти има ду жност да оси гу-
ра бр зу и де ло твор ну ак ци ју УН и да ис пу ни сво ју од го вор ност за 
одр жа ва ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, ко је су му по ве ри ле 
др жа ве чла ни це УН.8)    

ПОЈАММЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГДЕЛА

У ствар ну над ле жност Ме ђу на род ног кри вич ног су да спа да-
ју од ре ђе на кри вич на де ла стрикт но на ве де на у Рим ском ста ту ту, 
“ме ђу на род ни зло чи ни”. Ина че овај по јам се из гра дио на ис ку-
стви ма прак се ме ђу на род них кри вич них су ђе ња, ко ја се за сно ва ла 
на осно ва ма com mon law си сте ма, те се сво ди на сл. еле мен те:

– по треб но је да с јед не стра не, кри вич но прав на од го вор-
ност те ме љи на по сто ја њу од ре ђе них окол но сти, ко ја се 
са сто ји из спо ља шњих (ac tus re us) и уну тра шњих еле ме-
на та (mens rea), а да са дру ге стра не не по сто је окол но-
сти ко је ис кљу чу ју кри вич но прав ну од го вор ност, без об-
зи ра да ли про из и ла зе из те мељ них нор ми ма те ри јал ног 
кри вич ног пра ва (ну жна од бра на, крај ња ну жда..) или су 
у пи та њу про це сне прет по став ке (за ста ре лост..). 

На рав но, да у ве ћи ни на ци о нал них кри вич них си сте ма зло-
чи ни про тив чо веч но сти, рат ни и др. ни ка да не за ста ре ва ју, али 
са мим де фи ни са њем та квих кри вич них де ла од “ме ђу на род ног ин-
те ре са” , ни је мо гу ће по сти ћи про јек то ван циљ, већ је нео п ход но 
ство ри ти усло ве и за њи хо ву им пле мен та ци ју у на ци о нал на за ко но-
дав ства, за тим кре и ра ти нео п ход не ин сти ту те оп штег де ла кри вич-
ног пра ва, што све укуп но ути че да ме ђу на род но кри вич но пра во 
сти че сво ју по себ ну фи зи о но ми ју. У ши рем сми слу у ме ђу на род на 
кри вич на де ла по ред оних ко ји су на бро ја ни у Рим ском ста ту ту, 
спа да ју и дру га кри вич на де ла, при че му су она та ква у ма те ри јал-
ном по гле ду јер се њи хо вим из вр ше њем по вре ђу ју или угро жа ва ју 
вред но сти од уни вер зал ног зна ча ја, док у фор мал ном сми слу су то 
ме ђу на род на кри вич на де ла, јер је оба ве за ин кри ми ни са ња од ре ђе-
них по на ша ња, пред ви ђе на ме ђу на род но-прав ним ак ти ма.

8) Чо ло вић В., Осни ва ње, ле га ли тет и над ле жност Ме ђу на род ног су да за рат не зло чи не 
на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, Бе о град, 2002, стр. 8.
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Да би не ко кри вич но де ло би ло ме ђу на род но, по треб но је да 
по сто ји фор мал на оба ве за ње го вог уно ше ња у на ци о нал но кри вич-
но за ко но дав ство, а да то про и за ђе из ме ђу на род но-прав них оба-
ве за, а то су ме ђу на род ни уго во ри. У том сми слу и сва кри вич на 
де ла из Рим ског ста ту та су ме ђу на род на кри вич на де ла, јер су све 
др жа ве пот пи сни це ста ту та ду жне да у сво ја на ци о нал на кри вич на 
за ко но дав ства уне су ин кри ми на ци је из Рим ског ста ту та9).

Де фи ни ци ја кри вич ног де ла у Рим ском ста ту ту, укљу чу је 
два аспек та:

– објек тив ни, прет по став ке ко је кон сти ту и шу од ре ђе ну 
за бра ње ну рад њу (ac tus re us)

– су бјек тив ни, пред у слов ко ји је у ре а ли за ци ји са мен тал-
ном ком по нен том од ре ђе не за бра ње не рад ње (mens rea).

ОПШТАРАЗМАТРАЊА

Ево лу ци ја ин сти ту та зло чи на про тив чо веч но сти је да нас ар-
ти ку ли са на од го ва ра ју ћим од ред ба ма Ста ту та Ме ђу на род ног кри-
вич ног три бу на ла за бив шу Ју го сла ви ју, Ме ђу на род ног кри вич ног 
три бу на ла за Ру ан ду, као и од ред ба ма Рим ског ста ту та Ме ђу на род-
ног кри вич ног су да.

Злочинпротивчовечностиу нор ма тив ном сми слу се по ја-
вљу је пр ви пут на су ђе њу Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла у Нир-
нбер гу, где су чвр сто утвр ђе ни, ма да су у де фи ни са њу рад њи уче-
ство ва ле са мо че ти ри стра не са ве зни це, ово би ће кри вич ног де ла 
је ка сни је по твр ђе но и да нас оп ште при хва ће но, што про из и ла зи 
и из чи ње ни це да је оно ши ро ко од ре ђе но ка ко у Ста ту ту ад хоц 
кри вич них три бу на ла за не ка да шњу Ју го сла ви ју и Ру ан ду, та ко и 
за суд у Си је ра Ле о не, као и за стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд. 
Рат ни зло чи ни, зло чи ни про тив чо веч но сти, не под ле жу за ста ре-
ло сти. То по твр ђу је и уред ба о ра ти фи ка ци ји кон вен ци је о не за ста-
ре ва њу рат них зло чи на и зло чи на про тив чо веч но сти: “Ра ти фи ку је 
се Кон вен ци ја о не за ста ре ва њу рат них зло чи на и зло чи на про тив 
чо ве чан ства, усво је на 26. но вем бра 1968. го ди не у Њу јор ку, у ори-
ги на лу на ен гле ском, фран цу ском, ки не ском, ру ском и шпан ском 
је зи ку.”10)

У исто риј ском сми слу се о зло чи ни ма про тив чо веч но сти го-
во ри ло и пре су ђе ња у Нир нбер гу, али ви ше у јед ном мо рал ном и 

9) Об ра до вић, К., Ша хо вић, М., Де спот, М., Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во - Раз вој, 
при ме на, санк ци је, Бе о град, 2002, стр. 349.

10)  Слу жбе ни лист СФРЈ- Ме ђу на род ни уго во ри и дру ги спо ра зу ми, бр. 50/70.
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ме ђу на род но-по ли тич ком сми слу, при то ме се ука зи ва ло на зло чи-
не учи ње не од стра не су прот не стра не, од но сно рат ног про тив ни-
ка. 

Та ко се на при мер, у из ја ви вла да Ве ли ке Бри та ни је, Фран-
цу ске, Ру си је о ма са кру Јер ме на од стра не Тур ске то ком 1915. го-
ди не, го во ри о “зло чи ну про тив чо веч но сти и ци ви ли за ци је”,ма да 
је овај те жак зло чин од мах по сле за вр шет ка и свет ског ра та, пре-
стао да бри не са ве зни ке и рат не по бед ни ке јер им ни је у по ли тич-
ком сми слу од го ва ра ло, али је пр во бит но по сто ја ла иде ја да се од-
го вор ни ма су ди.

У ли те ра ту ри, се че сто мо гу уочи ти кон фу зни ста во ви о при-
ро ди зло чи на про тив чо веч но сти, где не ки ауто ри свр ста ва ју и пот-
пу но дру га кри вич на де ла, или ко ри сте уоп ште не, ла ич ке фор му ла-
ци је, па се на во ди: пре ма пре те жном схва та њу као зло чин про тив 
чо веч но сти ва же по себ но зло чин ге но ци да, му че ња, ра сна дис кри-
ми на ци ја, ис тре бље ње, де пор та ци ја, по ро бља ва ње, си ло ва ње.

Зло чи ном про тив чо веч но сти се об у хва та кри вич но прав на 
за шти та чи та вог ни за вред но сти, ко ји се сма тра ју те мељ ним до-
бри ма чо ве чан ства као це ли не, тј. низ пра ва ко ја се по вре ђу ју, не-
ги ра ју рад ња ма ко је пред ста вља ју об ли ке из вр ше ња зло чи на про-
тив чо веч но сти (пра во на жи вот, те ле сни и ду шев ни ин те гри тет, 
лич на сло бо да...) пред ста вља ју основ на људ ска пра ва га ран то ва на 
си сте мом ме ђу на род но прав них про пи са. 

Зло чин про тив чо веч но сти се сма тра “ма сов ним зло чи ном”, 
ко ји се чи ни про тив ци вил ног ста нов ни штва, а на пр вом ме сту об-
у хва та ју уби ства це лих гру па љу ди, што та ко ђе пред ста вља ка рак-
те ри сти ку ге но ци да. Раз ли ка из ме ђу ге но ци да и зло чи на про тив 
чо веч но сти се те ме љи на (не)по сто ја њу по себ не ге но цид не на ме-
ре код учи ни о ца, од но сно ли ца ко је је пре у зе ло од ре ђе ну рад њу. 
Уко ли ко не по сто ји ге но цид на на ме ра ра ди ће се о зло чи ну про тив 
чо веч но сти, а на рав но уз ис пу ње ње оста лих ка рак те ри сти ка кон-
крет не ин кри ми ни са не рад ње.

При ли ком кон крет ног до ка зног по ступ ка,  при ме ни ће се и 
прин цип in du bio pro reo и то та ко да ће од ре ђе на рад ња ко ја пред-
ста вља рад њу из вр ше ња зло чи на про тив чо веч но сти, пред ста вља-
ти рад њу из вр ше ња не са мо ка да се не мо же до ка за ти по сто ја ње 
ге но цид не на ме ре код учи ни о ца, већ и он да ка да је та кво до ка зи-
ва ње у све тлу рас по ло жи вих до ка за са свим не из ве сно. При том се 
по ла зи од чи ње ни це да је ге но цид те же кри вич но де ло од зло чи на 
про тив чо веч но сти.
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Сма тра се, да је до ка зи ва ње “уни шта вач ке на ме ре” код зло-
чи на ге но ци да у прак си скоп ча но са из ра зи тим те шко ћа ма, а по 
ме ђу на род но прав ној те о ри ји од ре ђе не ин ди ци је у том по гле ду 
се од но се на број жр та ва, из бор жр та ва на осно ву њи хо ве груп не 
при пад но сти, а та ко ђе и не ке рад ње ко је не пред ста вља ју део би ћа 
кри вич ног де ла, као што је уни ште ње кул тур них спо ме ни ка, ре ли-
ги о зних ме ста, ку ћа мо гу да бу ду ин ди ци је за по сто ја ње ге но цид не 
на ме ре.11) На раз вој кон цеп ци је о зло чи ну про тив чо веч но сти су 
пре суд но ути ца ле иде је о основ ним људ ским пра ви ма, при че му 
је ме ђу на род но пра во раз ви ја ло раз ли чи те док три не да би за шти-
ти ло спе ци фич не гру пе љу ди: ро бо ве, ма њи не, стран це, уче сни ке 
у ра ту..

Је дан од из ра за те ме ђу на род не те жње ка за шти ти нај ва жни-
јих људ ских пра ва, а по себ но спе ци фич не гру пе љу ди, чи ји по је-
дин ци мо гу би ти жр тве, је сте и ин кри ми ни са ње од ре ђе них об ли ка 
по на ша ња, ко ји пред ста вља ју еле мен те зло чи на про тив чо веч но-
сти.

У ства ри, све вред но сти за шти ће не кри вич ним пра вом су по 
пра ви лу ху ма ног ка рак те ра, тј. у крај њој ли ни ји увек има ју зна ча ја 
за чо ве ка, ко је је из вр ше њем овог кри вич ног де ла по вре ђе но или 
угро же но.

За ни мљи во је да не ка на ци о нал на за ко но дав ства, ду го ни су 
има ла по себ но фор му ли са не зло чи не про тив чо веч но сти, јер мно-
ге од рад њи из вр ше ња кри вич ног де ла зло чин про тив чо веч но сти 
мо гу би ти под ве де на под од ре ђе на кри вич на де ла, ко ја по сто је у 
по зи тив ним кри вич но прав ним про пи си ма. При мер за по сто ја ње 
прав не пра зни не у по гле ду зло чи на про тив чо веч но сти је био у 
Фран цу ској у слу ча ју Paul To u vi er, ко ји је био шеф по ли ци је у јед-
ном фран цу ском ре ги о ну то ком не мач ке оку па ци је, те у од су ству 
био осу ђен на смрт ну ка зну, ко ја је ка сни је пре и на че на у ка зну од 
30 го ди на, али је до шло до ви ше го ди шњих по ку ша ја да он ипак бу-
де осу ђен за сво је уче шће у уби ству се дам Је вре ја.

У пр вој од лу ци Ка са ци о ни суд је из нео став да ни је над ле-
жан у по гле ду зло чи на про тив чо веч но сти, да би на кон ула га ња 
од ре ђе них прав них сред ства ипак при хва тио над ле жност, али је ту-
жи ла штво из не ло став да се не ра ди о зло чи ну про тив чо веч но сти 
јер је он био слу жбе ник по ли ци је у са ста ву вла де из Ви ши ја, и ни је 
био ди рект но део на ци стич ких сна га, јер се пре ма овом ста ву са-

11)  Зло чин ге но ци да је на но сио пат њу чи та вом чо ве чан ству, зло чин ге но ци да де фи ни сан је 
Кон вен ци јом о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да из 1948. го ди не.
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мо на при пад ни ке ових сна га од но си мо гућ ност да из вр ше зло чин 
про тив чо веч но сти.

Иако су по сто ја ли до ка зи да је To u vi er сво је жр тве из дво јио 
ис кљу чи во на осно ву њи хо ве је вреј ске при пад но сти, и да је био 
члан по ли ци је ко ја је де ло ва ла ра ди бор бе про тив је вре ја.

Ов де је сва ка ко био про блем што фран цу ске вла сти ни су 
би ле у пот пу но сти спрем не да сво јим др жа вља ни ма су де за та ква 
кри вич на де ла, а по сто јао је и исто риј ски про блем са пра вом уло-
гом вла де из Ви ши ја.

Зло чи ном про тив чо веч но сти се у сми слу од ред ба чл. 7 Рим-
ског ста ту та сма тра би ло ко ја од ви ше ал тер на тив но озна че них 
рад њи би ло да је пред у зе та као део ши рег или си сте мат ског на па да 
упе ре но про тив ци вил ног ста нов ни штва. Рад ње из вр ше ња кри вич-
ног де ла зло чин про тив чо веч но сти су ка зу и стич ки фор му ли са не:

1. Уби ство 
2. Ис тре бље ње 
3. По ро бља ва ње;
4. Де пор та ци ја или при нуд но пре ме шта ње ста нов ни штва;
5. За тва ра ње или дру ги об ли ци ли ша ва ња фи зич ке сло бо-

де, ко ји су пре у зе ти уз кр ше ње основ них пра ви ла ме ђу-
на род ног пра ва;

6. Му че ње
7. Си ло ва ње, сек су ал но по ро бља ва ње, при си ља ва ње на 

про сти ту и са ње, на сил на труд но ћа, при нуд на сте ри ли за-
ци ја или би ло ко ји дру ги об лик сек су ал ног на си ља ко је 
је слич не при ро де;

8. Го ње ње би ло ко је гру пе ко ја се мо же иден ти фи ко ва ти на 
по ли тич кој, ет нич кој, ра сној, на ци о нал ној, род ној или 
кул тур ној осно ви, или на дру гој осно ви ко ја је уни вер-
зал но при зна та као не до пу сти ва од стра не ме ђу на род ног 
пра ва, а у ве зи са би ло ко јим ак том на ко ји се упу ћу је у 
овој од ред би Рим ског ста ту та и у окви ру над ле жно сти 
Су да;

9. На си лан не ста нак ли ца 
10. Зло чин апарт хеј да 
11. Дру ги не ху ма ни ак ти ко ји има ју сли чан ка рак тер, а ко-

ји ма се на мер но про у зро ку ју те шке пат ње или озбиљ не 
те ле сне по вре де или оште ће ња ду шев ног здра вља12).

12)  Кре ћа, М., Ме ђу на род но јав но пра во, Бе о град, 2010, стр. 624.
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Па сив ни су бјект би ло ко је од на ве де не рад ње је чо век, ко ји 
је ци вил, а уко ли ко би не ка од рад њи би ла из вр ше на пре ма не ком 
од ору жа них фор ма ци ја, ра ди ло би се о рат ном зло чи ну, уко ли ко је 
та рад ња исто вре ме но и објек тив но, рад ња рат ног зло чи на. Зло чин 
про тив чо веч но сти се мо же из вр ши ти и за вре ме ра та и за вре ме 
ми ра.

ПОДЕЛАИЗВРШЕЊАЗЛОЧИ-
НАПРОТИВЧОВЕЧНОСТИ

1. Пре ма на чи ну из вр ше ња: 
– об ли ци ко ји су деф. по сле дич ком рад њом, тј. ко ја мо-

ра има ти од ре ђе ну кри вич но прав ну по сле ди цу: уби ство, 
му че ње, по ро бља ва ње..

– об ли ци ко ји се деф. по сле дич ком рад њом али исто вре-
ме но има блан кет ни ка рак тер: за тва ра ње, дру ги об ли ци 
ли ша ва ња фи зич ке сло бо де.. 

– об ли ци ко ји су деф. рад ња ма ко је ни су по сле дич не али 
иза зи ва ју од ре ђе не фак тич ке по сле ди це: си ло ва ње, про-
сти ту и са ње..

2. Пре ма објек ту кри вич но прав не за шти те: 
– об ли ци ко ји се од но се на те ло и жи вот чо ве ка: уби ство, 

му че ње..
– об ли ци ко ји се од но се на чо ве ко ву сло бо ду: по ро бља ва-

ње, де пор та ци ја..
– об ли ци ко ји се од но се на пол ни ин те гри тет чо ве ка и ње-

го ву сек су ал ну сло бо ду: си ло ва ње, на сил на труд но ћа, 
при си ља ва ње на про сти ту и са ње..

– ме шо ви ти об ли ци: го ње ње би ло ко је гру пе ко ја се мо-
же ин де ти фи ко ва ти на по ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној, 
кул тур ној осно ви, зло чин апарт хеј да…

За јед нич ко за све ва ри јан те из вр ше ња зло чи на про тив чо веч-
но сти је са др жан у обе леж ји ма кри вич них де ла “да је де ло учи ње но 
у окви ру ши рег или си стем ског на па да усме ре ног про тив ци вил ног 
ста нов ни штва” а при том се тра жи да уми шљај учи ни о ца об у хва-
та свест о то ме и то на сл. на чин: “учи ни лац је знао да је ње го во 
по на ша ње део ши ро ког или си стем ског на па да усме ре ног про тив 
ци вил ног ста нов ни штва”. Из овог про из и ла зи да се стан дард ним 
еле мен том под ра зу ме ва ин те лек ту ал ни еле ме нат-уми шљај, што 
зна чи да је имао свест о тој рад њи, а при том се не зах те ва ди рект-
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но да је то и хтео, али се зах те ва да је имао на ме ру да ње го ва рад ња 
бу де део тог ши рег или си стем ског на па да. Сто га, ка да се до ка зу-
је су бјек тив ни еле ме нат зло чи на про тив чо веч но сти мо ра се би ти 
усме рен на три тач ке:

1. На ме ра учи ни о ца да до при не се од ре ђе ном ре зу ла ту;
2. Ка да оп ту же ни ни је сам не по сред но про у зро ко вао не ху-

ма ни акт, до вољ но да је био све стан да је ње го ва рад ња 
мо гла да до при не се озбиљ не по сле ди це жр тве;

3. Ли це мо ра би ти све сно ве зе из ме ђу сво је рад ње и по ли-
ти ке ко ја се во ди;

ПОЈЕДИНИОБЛИЦИ
ЗЛОЧИНАПРОТИВЧОВЕЧНОСТИ

По је ди ни об ли ци зло чи на про тив чо веч но сти пред ста вља ју 
објек тив не еле мен те овог кри вич ног де ла.13) Од ре ђе не пре ма вр-
ста ма рад њи, као и пре ма па сив ном су бјек ту, од но сно за шти ће ном 
до бру ко је се кон крет ном рад њом по вре ђу је.

– Уби ство као ва ри јан та из вр ше ња овог кри вич ног де ла 
у објек тив ном сми слу под ра зу ме ва уми шљај но ли ше-
ње жи во та чо ве ка, на би ло ко ји на чин, би ло ко јим сред-
ством, усло ви ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би по сто ја-
ло уби ство као об лик зло чи на про тив чо веч но сти су: да 
се ра ди о ли ша ва њу жи во та чо ве ка у окви ру ши рег или 
си стем ског на па да про тив ци вил ног ста нов ни штва, а да 
учи ни лац има свест да је ње го ва рад ња део тог на па да, и 
нео п ход но је да код учи ни о ца не по сто ји ге но цид на на-
ме ра у од но су на па сив ног су бјек та.

– Ис тре бље ње об у хва та сле де ће оп ште еле мен те: оп ту же-
ни или ње го ви пот чи ње ни су уче ство ва ли у уби ја њу по-
и ме нич но од ре ђе них ли ца, чи ње ње или про пу шта ње је 
би ло про тив прав но и уми шљај но, про тив прав но чи ње-
ње и про пу шта ње мо ра би ти део си стем ског на па да, на-
пад мо ра би ти усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва, 
али је нео п ход но да по ред ових оп штих усло ва по сто је 
до ка зи да је део по пу ла ци је био ме та и да су ње ни при-
пад ни ци би ли уби је ни, а ко ји су сра чу на то тре ба ли да 
до ве ду до уни ште ња од ре ђе ног број ча ног зна чај ног де-
ла ста нов ни штва. У из вор ном сми слу ис тре бље ње зна чи 

13) Као ка рак те ри сти ке овог зло чи на мо гу се на ве сти не ху ма но сти ко је про у зро ку ју пат њу 
ци вил ног ста нов ни штва, и да су   део рас про стра ње ног и си сте мат ског на па да.
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уни ште ње љу ди, од но сно де ла по пу ла ци је али без ге-
но цид не на ме ре нпр. уни ште ње при пад ни ка не ке дру ге 
спе ци фи ко ва не гру пе, а не оних ко је су об у хва ће не де-
фи ни ци јом ге но ци да.

– Роп ство, по ро бља ва ње и др жа ње у по ло жај роп ства под-
ра зу ме ва да учи ни лац ко ри сти јед но од овла шће ња ко ја 
про из и ла зе из пра ва сво ји не над јед ном или ви ше осо ба: 
ку по ви на, про да ја осо ба или на сли чан на чин ус кра ће ње 
сло бо де, по пут из но ше ња по ну де за за кљу че ње уго во ра, 
пре го ва ра ња око це не и слич но.

– Де пор та ци ја под ра зу ме ва при ну ду упо тре бом си ле, 
прет ње или дру гих при нуд них ме ра, по је ди ног ли ца или 
гру пе ста нов ни штва, да на пу сте сво је ме сто бо рав ка, те 
да жи ве та мо где им се од ре ди, де пор та ци ја се жар гон-
ски мо же све сти на ет нич ко чи шће ње (уко ли ко је усме-
ре на на од ре ђе ну ет нич ку гру пу), бит но је да се вр ши 
као део си стем ског на па да усме ре ног про тив ци вил ног 
ста нов ни штва, и да учи ни лац има су бјек тив ни од нос у 
по гле ду тог на па да.14) 

– За тва ра ње или дру ги об ли ци ли ша ва ња фи зич ке сло бо-
де, ко ји су пред у зе ти уз кр ше ње основ них пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва пред ста вља ју об лик зло чи на про тив 
чо веч но сти. По треб но је да учи ни лац про тив прав но за-
тво ри јед но или ви ше ли ца или им на дру ги на чин оду-
зме лич ну сло бо ду, а при том се зах те ва и по се бан услов 
да је те жи на из вр ше ња та ква да се на тај на чин кр ше 
основ на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, из че га про из и ла-
зи да ће се са мо те жи об ли ци од у зи ма ња лич не сло бо де 
пред ста вља ти зло чин про тив чо веч но сти15).

– Му че ње пред ста вља на мер но на но ше ње пат ње чо ве ку 
при ме ном од го ва ра ју ћих пси хич ких или фи зич ких сред-
ста ва или на чи на, од но сно њи хо вом ком би на ци јом. Циљ 
је да се жр тви на не су фи зич ке или пси хич ке пат ње, те да 
се про у зро ку је осе ћај бо ла,  те ле сне по вре де и оште ће-
ња здра вља ко ја услед то га на сту па ју, с то га по ред стан-
дард них усло ва ко ји се од но се на ка рак те ри сти ке на па да 
про тив ци вил ног ста нов ни штва, зах те ва ју се и сле де ћи 

14) Еле мен ти ко ји мо ра ју да бу ду ис пу ње ни  да би по сто ја ла де пор та ци ја су: про тив прав-
ност де пор та ци је, да је су бјект при нуд но про те ран, да по сто ји прет ход ни ле га лан бо ра-
вак па сив ног су бјек та на од ре ђе ном под ру чи ју и еле мент уми шља ја.

15) Шку лић, М., Ме ђу на род ни кри вич ни суд - Над ле жност и по сту пак, Бе о град, 2005, стр. 
254.
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усло ви: учи ни лац је па сив ном су бјек ту на нео те жак бол 
и пат њу, или од у зео сло бо ду и они се на ла зе под ње го-
вом вла шћу и да та кав бол или пат ња ни су про ис те кли 
из за кон ских ка зни.

– На си лан не ста нак ли ца као ва ри јан та зло чи на про тив 
чо веч но сти, се нај ви ше ра ди о от ми ци од ре ђе ног ли ца, 
где се у ства ри ра ди о јед ној вр сти др жав ног зло чи на 
ко ји се огле да не са мо у то ме што по ли циј ске, па ра вој не 
сна ге, ко је је ре жим ор га ни зо вао, про тив за ко ни то и по 
пра ви лу тај но ли ша ва ју сло бо де осо бе ко је ре жим тре ти-
ра као сво је про тив ни ке, по том се др жав ни апа рат тру ди 
да не ста нак не ги ра или при кри ва прав да ју ћи то на чи ном 
њи хо вог жи во та. Те ло оте тих па уби је них љу ди су тај но 
са хра њи ва на на не до ступ ним ло ка ци ја ма или уни шта ва-
на на дру ге на чи не. Усло ви за из вр ше ње овог кри вич ног 
де ла под ра зу ме ва: раз не об ли ке хап ше ња, при тва ра ња 
или оти ма ње јед ног или ви ше ли ца, об ли ци не ги ра ња да 
је до шло до ли ша ва ња сло бо де, нео п ход но је да учи ни-
лац има свест да би хап ше ње, от ми ца би ли про пра ће-
ни од би ја њем при зна ња да је ли цу од у зе та сло бо да, да 
учи ни лац има на ме ру да ли цу ли ше ном сло бо де ус кра ти 
прав ну за шти ту то ком ду жег вре мен ског пе ри о да, да је 
хап ше ње, от ми ца би ло из вр ше но од стра не др жав не или 
по ли тич ке ор га ни за ци је и да је не ги ра ње до шло од стра-
не др жав них или по ли тич ких ор га ни за ци ја.

– Сек су ал но на си ље има сво је по себ не об ли ке у eg sem pli 
ca u sa: си ло ва ње, сек су ал но роп ство, при нуд на про сти ту-
ци ја, при сил на труд но ћа, при сил на сте ри ли за ци ја и др. 
об ли ци сек су ал ног на си ља.

– Го ње ње би ло ко је гру пе ко ја се мо же иден ти фи ко ва ти 
на по ли тич кој, ра сној, кул тур ној, на ци о нал ној, род ној 
осно ви ко ји је уни вер зал но при знат као не до пу стив од 
стра не ме ђу на род ног пра ва, а у ве зи са би ло ко јим ак том 
на ко ји се упу ћу је у овој од ред би Рим ског ста ту та.

У обе леж ји ма кри вич них де ла се на во де сл. еле мен ти овог 
об ли ка зло чи на про тив чо веч но сти:

– на чин од у зи ма ња основ них људ ских пра ва, и то гру бо и 
су прот но ме ђу на род ном пра ву

– кри те ри јум из бо ра жр та ва, ко ји се од но си на то да из-
бор па сив ног су бјек та бу де за то што при па да од ре ђе ној 
гру пи, тј. на по ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној, ет нич кој 
осно ви.
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– да по сто ји по ве за ност из ме ђу из бо ра па сив ног су бјек та 
од ре ђе ној гру пи и не ког дру гог об ли ка зло чи на про тив 
чо веч но сти

– Апарт хејд је је дан об лик др жав ног кри ми на ли те та, ко ји 
се сво ди на за кон ско ства ра ње раз ли чи тог прав ног по-
ло жа ја за љу де у од ре ђе ној др жа ви, на те ме љу основ-
ног кри те ри ју ма њи хо ве при пад но сти од но сно ра сног 
или на ци о нал ног по ре кла.16) Нео п ход ни усло ви су: да 
је учи ни лац не ко не чо веч но де ло учи нио про тив јед ног 
или ви ше ли ца али кроз пре ци зи ра ње да се ра ди о зло-
чи ну про тив чо веч но сти, да се рад ња пре ду зме у окви ру 
ин сти ту ци о на ли зо ва ног ре жи ма си стем ског угње та ва ња 
јед не ра сне гру пе од стра не дру ге, да је учи ни лац све-
стан свих ствар них окол но сти ко је од ре ђу ју рад њу ње го-
вог де ла, и да има на ме ру да сво јим по сто ја њем одр жа ва 
си стем апарт хеј да.

ДОМАЋЕЗАКОНОДАВСТВО

Зло чин про тив чо веч но сти је пред ви ђен као по је ди нач но 
кри вич но де ло Кри вич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је ко ји је по-
чео да се при ме њу је од 01. ја ну а ра 2006. го ди не.

У чла ну 371. Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђе-
но је да ко кр ши пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, у окви ру ши рег или 
си стем ског на па да усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва, на ре-
ди: уби ства, ста вља ње ци вил ног ста нов ни штва или ње го вог де ла у 
та кве жи вот не усло ве ко ји во де њи хо вом пот пу ном или де ли мич-
ном ис тре бље њу, по ро бља ва ње, при нуд но пре се ља ва ње, му че ње, 
си ло ва ње, при ну ђи ва ње на про сти ту ци ју, при си ља ва ње на труд но-
ћу или сте ри ли са ње ра ди про ме не ет нич ког са ста ва ста нов ни штва, 
про га ња ње, про те ри ва ње на по ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној, кул-
тур ној или пол ној осно ви, за тва ра ње или от ми ца ли ца без да ва-
ње ин фор ма ци ја о то ме ка ко би им се ус кра ти ла прав на за шти та, 
угње та ва ње ра сне гру пе или ус по ста вља ње до ми на ци је јед не та кве 
гру пе над дру гом, или дру ги не ху ма ни по ступ ци ко ји ма се на мер но 
про у зро ку ју те шке пат ње или озбиљ но угро жа ва здра вље, ко из вр-
ши не ко од на ве де них де ла, ка зни ће се за тво ром нај ма ње пет го ди-
на или за тво ром од три де сет до че тр де сет го ди на17).

16)  Као ме ђу на род но кри вич но де ло Апарт хејд се ве зу је за слу чај у Ју жно а фрич кој Ре пу-
бли ци.

17)  Си мић, И., Ко мен тар КЗ, Бе о град, 2005, стр. 261.
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Опис би ћа овог кри вич ног де ла у Кри вич ном за ко ну Ре пу-
бли ке Ср би је по ка зу је да је за ко но да вац при хва тио при ступ 
ис ка зан у Ста ту ти ма МКТЈ и МКТР ка да је у пи та њу де фи ни-
са ње кри вич ног де ла зло чи на про тив чо веч но сти.

* 
*  *

Сма тра мо да је де фи ни са њем и уво ђе њем пој ма кри вич но 
де ло про тив чо веч но сти као де ло ко је је пред ви ђе но Рим ским ста-
ту том, сва ка ко ве ли ки на пре дак ка оства ри ва њу иде је прав де и от-
кри ва њу исти не у мно гим зло чи ни ма ко ји су то ком исто ри је из вр-
ше ни, а ко ји и да нас по га ђа ју људ ско чо ве чан ство.

Ме ђу тим, по сто ја ње Ме ђу на род ног кри вич ног су да и ус по-
ста вља ње ње го ве над ле жно сти за ово кри вич но де ло, не зна чи да 
је оства рен циљ ко ји се же лео по сти ћи уво ђе њем овог кри вич ног 
де ла у на ци о нал не за ко не и мно ге кон вен ци је. 

Све до ци смо мно гих не пра вед них су ђе ња и ра то ва ко ји се и 
дан да нас во де, а ко ји оме та ју на пре до ва њу прав де у “ тран зи ци ји” 
и угро жа ва ју људ ску ег зи стен ци ју, јер се увек нео сно ва но во де. 

На ше је ми шље ње да је ве ли ка коч ни ца ка те жњи оства ри-
ва ња свр хе ка жња ва ња овог кри вич ног де ла, то што мно ге моћ не и 
ути цај не др жа ве у сва ком по гле ду, не же ле да се го не и ка зне њи хо-
ви др жа вља ни ко ји су по чи ни ли ово кри вич но де ло, пред стра ним 
су дом, а са дру ге стра не има мо ма ње и сла бо раз ви је не зе мље као 
што је на ша, ко је под при ти ском ЕУ јед но став но мо ра ју да по пу сте 
и пре да ју сво је др жа вља не као на вод не “по чи ни о це” овог кри вич-
ног де ла.

Раз ли ка ко ја по сто ји из ме ђу раз ви је них и сла бо раз ви је них 
зе ма ља, ће увек олак ша ти “моћ ни ци ма“ да вр ше дис кри ми на ци је и 
под ре ђи ва ње, што не ће мо ћи та ко ла ко да се пре ва зи ђе и да не ста-
не, а то упра во омо гу ћа ва та квим зе мља ма спро во ђе ње сво је лич не 
по ли ти ке и во ђе ње ра то ва у сво ју ко рист, а не омо гу ћа ва да се од-
го вор ним ли ци ма су ди за кри вич на де ла пред ви ђе на Рим ским ста-
ту том, ме ђу ко ји ма је и кри вич но де ло зло чин про тив чо веч но сти.
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CRIMESAGAINSTHUMANITY

Summary
The exi sten ce and de fi ning of the cri mes aga inst hu ma nity is of 

gre at im por tan ce to in ter na ti o nal law and its de ve lop ment, and for the 
in ter na ti o nal cri mi nal co urt, that pro se cu te and jud ge for this cri me. 

What is of gre at in flu en ce, which re fers to this cri me, is the cri-
mi nal-le gal pro tec tion of a ran ge of va lu es,   that are fun da men tal go ods 
of man kind, and that sho uld al ways be pro tec ted, and this in clu des the 
right to li fe, li berty and nu me ro us ot her go ods. 

Cri mes aga inst hu ma nity are con si de red “mass cri mes” that are 
ma de aga inst ci vi lian po pu la tion, and in the first pla ce in clu de the mur-
der of en ti re gro ups of pe o ple, whe re they at tack the com mon hu man 
va lu es   that are im por tant for all man kind. 

A ma jor step was ma de adop tion of the Ro me Sta tu te, which con-
ta ins the stan dards by which the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt was esta-
blis hed, and who se su bject mat ter ju ris dic tion in clu des this cri me. 

On the ot her hand, many na ti o nal le gi sla ti ons ha ve not long had 
a spe cial for mu la tion of cri mes aga inst hu ma nity, alt ho ugh ac cor ding to 
the ge ne ral ru les, ma jo rity of the se ac ti ons that be longs to the forms of 
the cri me aga inst hu ma nity, co uld be sub su med un der cer tain cri me in 
ap pli ca ble cri mi nal laws. 

In our co un try gre at pro gress was ma de by in clu sion of this cri-
me in to the na ti o nal cri mi nal le gi sla tion, and pre scri bing pe nal ti es for 
this cri me. 

It can be said to exist and the ne ga ti ve si de, when it co mes to pro-
se cu tion and pu nis hment of this cri me, as we ha ve seen many abu ses 
and ma ni pu la tion by sta tes that are trying and how they ma na ge to esca-
pe re spon si bi lity for this cri me, and they want to ex tra di te the ir ci ti zens 
to the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt. 

Whi le on the ot her hand the re are co un tri es which, be ca u se of 
its lo ca tion and po or eco no mic, and fi nan cial sta te, can not re sist the 
pro se cu tion of the ir ci ti zens alt ho ugh it ra i ses a big qu e sti on for the ir 
re spon si bi lity. 

What we can stri ve to ac hi e ve the ul ti ma te goal, which is the 
truth and pu nis hment of all tho se who com mit this cri me, is to di sap pe-
ar the de ep dif fe ren ces that exist in the eco no mic, fi nan cial and po li ti cal 
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terms bet we en co un tri es, and to equ ally pu nish per pe tra tors re gar dless 
of which ci ti zens they are or what po li ti cal in flu en ce they ha ve.
Keywords: cri mes aga inst hu ma nity, in ter na ti o nal cri mi nal law, in ter na ti o nal 

cri mi nal co urt.
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Resume

The con cept of in ter na ti o nal cri mi nal law is not yet suf fi ci ently 
de fi ned and de ter mi ned, as we talk abo ut a num ber of dif fe rent un der-
stan dings of this term.

The im por tant fact is that the re are still sci en tists in in ter na ti o nal 
cri mi nal law who are not cri mi nal lawyers, which is cer ta inly a mi sta ke 
that af fects the work of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt.

We be li e ve that by de fi ning and in tro du cing the con cept of cri me 
aga inst hu ma nity as an act which is pro vi ded in the Ro me Sta tu te, is 
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cer ta inly a ma jor advan ce to wards the re a li za tion of ide as of ju sti ce and 
re ve a ling the truth in many of the cri mes com mit ted thro ug ho ut hi story, 
and which still af flict the hu man man kind.

Ho we ver, the exi sten ce of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt and 
esta blis hment of its ju ris dic tion for this cri me, do es not mean it has 
ac hi e ved the ob jec ti ve to be ac hi e ved by the in tro duc tion of cri mi nal 
of fen ses in many na ti o nal laws and con ven ti ons.

We ha ve wit nes sed many unjust tri als and wars, which hin der the 
pro gress of ju sti ce in “tran si tion” and thre a ten hu man exi sten ce as they 
are un re a so nably fo ught.

In our opi nion the drag to the aspi ra ti ons of ac hi e ving the pur-
po se of pu nis hment of this cri me, is that many po wer ful and in flu en tial 
co un tri es in every re spect, do not want to pro se cu te and pu nish the ir 
ci ti zens who ha ve com mit ted this cri me, be fo re a fo re ign co urt, and 
on the ot her hand, we ha ve less and un der de ve lo ped co un try li ke ours, 
which, un der pres su re from the EU, simply ha ve to gi ve in and sur ren-
der the ir na ti o nals as al le ged “per pe tra tors” of this cri me.

* Овај рад је примљен 12. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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НАУЧНА КРИТИКА 
И ПОЛЕМИКА

Жељко Симић
Београд

MILL AND POPPER: THE BOUNDARIES OF 
FREEDOM AND THE “OPEN SOCIETY”

If one takes the “modern” age as a starting point, the concen-
trated reflection on freedom that has proved to be probably the most 
influential, although not historically among the earliest, is that of John 
Stuart Mill. (As far as the significance and ranges of perception of such 
reflection are concerned, if one goes back even further, the reflections 
of Alexis de Tocqueville, who was in many respects Mill’s teacher, are 
every bit as worthy, but we will leave his theoretical contribution to the 
next section of this work, as an exceptional pioneering demonstration 
of the dangers that the development of democracy can bring.) Just like 
de Tocqueville’s major work Democracy in America, Mill’s On Liberty, 
has for its basic theme the fear of a possible “despotism of society over 
the individual”. Namely, thinking as a representative of the supposed 
third significant generation of liberal-democrat theoreticians (starting 
from Locke1) and continuing through Bentham and James Mill), Mill, 
as the nucleus of the mature phase of thought, adopts a clear view of 
limitations that carry with them an enthusiastic advocation of a utilitar-

1) Locke had already written in “A Letter Concerning Toleration” (in the second book of his 
Two Treatises on Government, 1689) that freedom of thought and expression develops from 
freedom of conscience and  religion, even demonstrating that toleration of those of different 
religious persuasions is in accordance with both the Gospels and with mankind’s true intellect.



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35. стр. 333-342.

334

ian concept of democracy in which there are two dangerous supposi-
tions: firstly, that it is permitted to impose on the people as a whole 
that which the chosen majority, through their representatives, consider 
is for the common good (the so-called “public good”), and secondly, 
that it is the best way of enabling whatever the majority consider is the 
best (“producing the greatest amount of good for the greatest number 
of people”) system of representative democracy, in which the task of 
decision-making falls into the hands of the competent elite – which has 
indeed been chosen by the will of the majority. However, this will result 
in giving a vote of confidence to the elite, enabling them to represent 
the interests of the people with a completely free hand, as long as they 
represent them in a satisfactory way (rather like a patient displaying 
confidence in his chosen doctor). Mill, however, finds that such a model 
almost without fail results on the one hand in the political passiveness 
of the majority of the people, and on the other in the strengthening of 
a sense of obedience to authority (even if this is only to competent 
authority), which produces the ideal climate for the state to apply in-
terventionist jurisdiction. Here it is crystal clear that the foundations of 
Mill’s skepticism exist in the tension between the will of the individual 
and that of the state. However, Mill’s analysis does not end here, seeing 
that he notices that the aforementioned model is simply the unavoid-
able result of the postulation of several vital chosen principles because 
of whose realization a liberal organization of society takes over, some-
thing that is understood to be inviolably desirable; these principles are: 
protection of the interests of the majority, the a priori assessment of 
well-being as an agreement as to what is good for the greatest number 
of people, and finally, most important of all, interests and happiness be-
ing considered primarily through economic and material status. 

Mill finds that, on their own, these principles as generators of 
democracy are not sufficient to protect it from deviation. For this rea-
son it seems as if, while initiating the implementation of the controlling 
concepts, he is also introducing liberty and a degree of self-realization 
of the individual. It is precisely the faithful operationalization of these 
concepts – through their application in interpersonal relations and above 
all in the relationship between government and citizens – that makes up 
Mill’s model of social order, but also the opposite: the liberty and self-
realization of the individual are understood through the exclusive view 
of sociability, and in this sense Mill undoubtedly represents the starting 
point of the modern age. Man becomes a reality exclusively in society, 
where the modality of his liberty is actually his departure from a selfish 
privacy and his inclusion in a system in which he will be able to achieve 
the personal well-being that he himself considers desirable.
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It is in this context that Mill’s definition of liberty manifests it-
self, almost tautologically reduced to achieving well-being: “The only 
freedom which deserves the name is the freedom to pursue our own 
good in our own way, so long as we do not attempt to deprive oth-
ers of theirs, or impede their efforts to obtain it.”2) However, although 
straightforward, this goal shows itself to be significant because of its 
second part, in which the entire construction of Mill’s study appears 
laconically summarized, based not only on respect, or tolerance, but 
also on an active regard for and encouragement of a difference of ideas 
and opinions among people.

When one develops Mill’s ideas about freedom even further, not 
only does one transcend that vulgar utilitarian dimension which his im-
mediate forerunners accorded to freedom (the freedom of the right to 
possess and protect one’s interests) – the affirmation of the essentiality 
of the freedom of the will (freedom as such) as a field whose untouch-
able independence must not compromise anyone’s desire to possess it 
or harm him in any way, but one also identifies freedom in two precisely 
defined categories: 1) Freedom of thought, manifested in freedom of 
expression and declaring one’s personal opinions3); and 2) Freedom of 
action, which refers to the freedom of planning one’s private life, out-
side any predetermined model or binding criteria. Because, according 
to Mill, “There is no reason that all human existences should be con-
structed on some one, or some small number of patterns. If a person 
possesses any tolerable amount of common sense and experience, his 
own mode of laying out his existence is the best, not because it is the 
best in itself, but because it is his own mode”.

From such a conception of freedom comes Mill’s argumentation 
in favour of pluralism of thought as an essential condition for social 
progress. He emphasizes that it is actually unity of thought that is harm-

2) J. S. Mill, On Liberty, London, 1859, p. 20. All further quotations from Mill are from this 
work.

3) Here we must remember that when emphasizing freedom of thought as the basic principle of 
social order, Mill has notable forerunners, such as Spinoza. In his Theological-Political Trea-
tise, Spinoza emphasizes that every attempt to stifle freedom of thought leads to damaging the 
human character, seeing that, as a result, a state arises in which people think one thing and say 
another, favouring such characteristics as lying, hypocrisy or flattery, or, to give it its modern 
name, the “character corruption” syndrome. Hence, in a free state, says Spinoza, “every man 
may think what he likes and say what he thinks”. Preceding Mill, Spinoza also emphasizes 
that “it is impossible for all men to have the same thoughts about all things and for all men to 
say the same.” and that what is more, advancement in science and art is possible only where 
freedom of thought exists, seeing that “only those who enjoy full and unrestricted freedom 
of reasoning” are able to reach a worthwhile goal. Finally, in cases where the government 
forcibly stifles freedom of thought, Spinoza - himself providing a revered example – consid-
ers that the only existing alternatives are braving any torture to obtain freedom of thought, or 
cowardly flattering one’s torturer. Theologico-Political Treatise, London, 1670, p. 239-253.
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ful, for the simple reason that the human race is not infallible, and be-
cause it follows from this that only through the direct confrontation of 
different points of view can the desired suitable solution be found4). 
“There is the greatest difference between presuming an opinion to be 
true, because, with every opportunity for contesting it, it has not been 
refuted, and assuming its truth for the purpose of not permitting its refu-
tation.” Mill develops this thesis to its final outcome, even suggesting, 
as a radical example, that in the case of one single man who opposes 
everyone else, it cannot be stated with absolute certainty that he is not 
right, and that, from this, freedom of thought requires that such an indi-
vidual be allowed the freedom to defend his personal opinion5). Finally, 
Mill reminds us that history demonstrates how each individual thought 
is relative and depends on both the time and place in history that it ap-
peared.

The final phase of Mill’s development of his ideas on freedom is 
concerned with its direct implications on political life, and it fits neatly 
into the political programme. As we have seen, a variety of ideas is es-
sential for development in any sphere of life, seeing that the truth about 
any given problem is not usually revealed until a number of possible 
solutions have met face to face. This rule, transferred to the practice 
of political decision-making, presupposes the moral obligation of all 
concerned to take an active part in all questions concerned with social 
life, which means resolutely distancing oneself from conformity and 
the traditional way of thinking, both of which come from relying on 
some form of established authority. Mill, on the other hand, is totally 
aware of the threat posed by majority rule which, based on being satis-
fied with mediocrity, sways public opinion, and by so doing advocates 
the equality of all participants and the careful weighing of every opin-
ion, regardless of how many people hold it. 

Logically, the same principle also affirms the existence of differ-
ent classes, emphasized by the fact that their mutual antagonism at the 
level of thought represents an encouragement to social development. 
However, in order for their active contribution to be properly put into 
effect, it is necessary to secure the just and equal representation of all 
existing interests, and such a representation has to come directly from 

4)  The fact is that any argument that relies on human fallibility, or on the need for mutual toler-
ance, is as least as old as the humanistic approach to literature. For example, Voltaire: “We are 
all formed of frailty and error; let us pardon reciprocally each other’s folly - that is the first law 
of nature.” Voltaire, Philosophical Dictionary, Paris, 1764, p. 384.

5) This refers to the best-known sentence in liberalism: “If all mankind minus one, were of one 
opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justi-
fied in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing 
mankind.”
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representatives of the class in question. It is in this respect that Mill is 
the precursor of modern demands for class egalitarianism.   

Furthermore, when mentioning the necessity of representation, 
Mill does not interpret this concept in the same way as the representa-
tives of utilitarian liberalism; in fact it could be said that in principle 
his understanding of representation is diametrically opposite. Namely, 
while his forerunners thought of representative democracy as a static 
system that at the same time maintained and limited the state regula-
tive, Mill sees in active representation simply the reflection of a deeper 
conceptual choice which should create a certain parallel system of deci-
sion-making that the influence of the state will extract from the majority 
of questions of joint interest.

It is a matter of the need - along with nurturing freedom of 
thought and actually depending on that nurturing of the attained degree 
of maturity of social tolerance - to bring about a “specific training of 
citizens, a practical part of the political education of free people which 
brings them out of the narrow circle of personal and family selfishness, 
gets them used to understanding joint interests and teaches them to act 
from public or semi-public motives”. To put it simply, here Mill at-
tempts to suggest his variation of the solution to the crucial question of 
democracy, and this is the prevention of the abuse of power by the cho-
sen representatives of the majority, or rather preventing passivity, see-
ing that “inertia, the lack of aspiration and shortage of desire are more 
disastrous obstructions to progress than any kind of badly administered 
energy”. So Mill sees the solution in the moral education of citizens, or 
the self-education of society, the aim of which is to increase conscious-
ness of the need for cooperation – everything, of course, based on the 
affirmation of difference of thought and respect for everyone’s right to 
freely organize his own life. 

Thus it seems that the last word in defence of Mill’s freedom 
project (whose realization is connected to social dialogue and the per-
sonal improvement of the individual within the fabric of society re-
ceiving support and not being disturbed) is of a paradoxical, utopian 
kind. Let us repeat: it is the moral self-education of the community as 
the attainment of a climate necessary to maintain true freedom. But, 
at the same time, is not a deep feeling of personal freedom as well as 
a sense of personal responsibility for the freedom of others necessary 
for achieving this moral self-education? Perhaps precisely because of 
this confusion in Mill’s teaching which, without doubt, is the noblest 
achievement of liberal thought, bleak consequences are lurking, con-
sequences that today burden and compromise the ruling ideology of 
illiberal democracy?
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Precisely because of this final question, which logically imposes 
itself from an analysis of Mill’s understanding and from comparison 
with today’s moment in the history of civilization, we consider it advis-
able to make a digression at this stage and briefly present significant 
modern (XX century) reactions to Mill’s understanding of freedom and 
the principle of tolerance (liberality) that comes from it. Actually, this 
is not really a digression, seeing that time itself, or rather the politico-
historical development of events, has created a situation in which the 
reconsidered range of application and common sense of the basic pos-
tulates of liberal democracy has shaped a complete one-part conglom-
erate with two opposing wings: one as the improved and revised basic 
tenets of democracy, and the other as its invalidation by its eventual 
successor. 

As a result, considerably more important works which not only 
smell of Mill’s testimony, but which are also in liberal-democratic so-
ciety considered to be the nearest embodiment of a precisely written 
ideal, are those of Karl Popper. For our subject it is significant that in 
The Open Society and its Enemies (1943) and Conjectures and Refuta-
tions (1968), this thinker is obliged to a certain degree to retreat from 
the absolute validity of pluralism as a sacred principle of liberalism, es-
tablishing  borders in cases when a specific opinion dangerously threat-
ens the very postulates of democratic (open) society. In his very stern 
contrasting representation of the two types of society – and paradoxi-
cally it could be said to be manichaeic in places – Popper places in the 
preserve of the closed society all the negative sides of human nature, 
such as the absence of the need for or the right of free trial and leading 
an independent life, underestimating individualism, a decline to a tribal 
form of community along with the glorification of biological connec-
tions, primitive emotional relations as the community’s connective tis-
sue, intolerance towards anything new, the codification of the mentally 
incompetent and the factual tabulation of polemics. On the other hand, 
an open society is one that is composed in harmony with Popper’s the-
sis about the gradual growth of scientific knowledge, meaning a society 
in which the basic leading value is the free and independent reasoning 
individual, seeing that only such can participate in the process of direct 
confrontation of opinions and suggestions, through the existing higher 
level of criticism and compromise. 

When considering such contrasts, it is clear that Popper has to 
supplement (shall we say) Mill by accepting the need to veer away from 
absolute freedom and intervene against the diehard spokesmen for a 
“closed society”. In other words, it is the old problem: should tolerance 
be taken to mean tolerance towards the intolerant, or as Popper puts it 



Жељко Симић МИЛ И ПОПЕР: ГРАНИЦЕ СЛОБОДЕ И  ...

339

(doubtlessly inspired by what he recognizes as rational traces of the 
disastrous success of Nazism): surely unlimited tolerance must neces-
sarily lead to one’s own downfall.

Popper clearly comes out for the right to eventually sanction such 
opinions provided they show themselves to be inaccessible or closed to 
rational justification, or, having been laid open to public opinion, they 
succeed in imposing themselves with their intolerant exclusiveness. For 
this reason, as he writes in Conjectures and Refutations, if the prin-
ciples of unlimited tolerance were to be applied consistently, including 
to those who were intolerant, and by ‘consistently’ meaning even when 
the entire society of tolerant people was the direct target of the intol-
erant, then a situation would be reached when all tolerant individuals 
would be wiped out, and with them the whole principle of tolerance.6)

And so, finally, everything comes back once again to someone’s 
inalienable right, above all in the name of freedom, sometimes to limit 
the absolute right to freedom of thought (viz. the renowned Saint-Just’s 
declaration that there was no freedom for the enemies of freedom, after 
which Louis XVI was guillotined). Here, however, the equally old ques-
tion must be asked: who is it that can make judgments on the misuse 
of freedom of thought, meaning with what specific authority (against 
which an “open society” is quite clearly positioned) is it decided that 
someone else’s political commitment must be kept in check by the use 
of force, the despised weapon of closed societies? 

Factually, Popper imposes his answer on the whole conception 
of his dichotomous thought, which is that there cannot be a precise 
answer, in the sense of addressing any kind of concrete advocate of 
discrete right, seeing that the acceptance of such a thing would im-
mediately open the counter-argument of the principle of “closed-ness”. 
Instead of this, quite understandably, Popper transfers right to the ab-
stract “institutionalism” of the democratic movement itself, or rather to 
liberal legislation, or administrative law that is open to criticism, and 
so on. In one place, however, Popper also explicitly reaches towards 
the restitution of state prerogative (a state with an “open society”, of 
course): “What I demand from the state is protection; not only for my-
self, but for others too. I demand protection for my own freedom and 
for other people’s. I do not wish to live at the mercy of anybody who 
has the larger fists or the bigger guns. In other words, I wish to be pro-
tected against aggression from other men. I want the difference between 
aggression and defence to be recognized, and defence to be supported 
by the organized power of the state (...) I must give up my ‘freedom’ 

6) Karl R. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, New York, 
1968, p. 357-358.
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to attack, if I want the state to support defence against any attack. But 
I demand that the fundamental purpose of the state should not be lost 
sight of; I mean, the protection of that freedom which does not harm 
other citizens. Thus I demand that the state must limit the freedom of 
the citizens as equally as possible, and not beyond what is necessary for 
achieving an equal limitation of freedom...”7)  

What is more striking than this roundabout attempt to avoid the 
essential institutional protection of freedom even in states with “open 
societies” (where there will nevertheless always remain the problem-
atic possibility of the supervision of the supervisor being based on a 
“closed” opinion) is the force - and in his repudiating and even insult-
ing judgments he is quite intolerant - with which Popper swoops down 
on those who present themselves as spokesmen for the closed society.

(“...I tried to express this in the scherzo-style of my Hegel chap-
ter, hoping to expose the ridiculous in this philosophy, which one can 
only regard with a mixture of contempt and horror... I neither could nor 
wished to spend unlimited time upon deep researches into the history of 
a philosopher whose works I abhor.”8))

After all, in the very title of his work he qualifies the unlike-
minded as enemies. What is also interesting is the ease with which he 
differentiates between the theoretical infallibility of the democratic 
principle and its human misuse for which we ourselves are guilty (Pop-
per considers that seeing that man is fallible, democracy will necessar-
ily collapse – on top of this he makes this statement insisting that he 
is a confirmed democrat), while failing to accept the same right when 
considering the opinions of his enemies, judging them according to de-
viant consequences and independently of the context, which is quite 
commonly precisely the defeatist contribution of the democrat.

Furthermore, throughout his works, Popper is conscious of the 
truly dreadful aversion that he demonstrates towards a complete range 
of thinkers, continually citing the possibility that he might be mistak-
enly taken for someone who opposes pluralism which he, naturally, 
could not be. “I do not wish to be misunderstood. I feel no hostility 
towards religious mysticism (only towards a militant anti-rationalistic 
intellectualism) and I should be the first to fight any attempt to oppress 
it (and is he first in his argument on even one occasion? Of course he is 
not – on the contrary [our remark] ). It is not I who advocate religious 
intolerance.”9)  And as an addition, it is interesting to leave readers to 

7)  Karl Popper, The Open Society and its Enemies, Vol. I, London, 1945, p. 153.

8)  The Open Society and its Enemies...Vol. II, London, 1945, p. 491. 

9)  Ibid, p. 308.



Жељко Симић МИЛ И ПОПЕР: ГРАНИЦЕ СЛОБОДЕ И  ...

341

judge for themselves whether, for example, Toynbee falls into the cate-
gory of “militant antirationalistic intellectualism” (as Popper considers 
it), when, convinced by the failure of humanistic liberalism to reduce 
wars and the heedless imperialism of leaders of democratic states, he 
writes: “The humanist purposely concentrates all his attention and ef-
fort upon ... bringing human affairs under human control. Yet the unity 
of mankind can never be established in fact except within a framework 
of the unity of the superhuman whole of which Humanity is a part ..; 
and our Modern Western school of humanists have been peculiar, as 
well as perverse, in planning to reach Heaven by raising a titanic Tower 
of Babel on terrestrial foundations ...”10) Popper’s comment on this fol-
lows: “Toynbee, if I understand him correctly, holds that there is no 
chance of a humanist bringing international affairs under the control of 
human reason...”11) 

To what extent Popper’s position opposes what he understands 
from Toynbee’s “militant” (?) assertion – that is that “international af-
fairs can be brought under the control of human reason” and what that 
bringing under control actually looks like – we can work out for our-
selves with our insight into today’s global government by (neo)liberal 
democracy. Perhaps, looking at it from the point of view of an assess-
ment of Popper’s supposed lack of prejudice and openness of thought, it 
is an interesting observation that he makes in the foreword of the second 
edition of his book: “...But my mood of depression has passed, largely 
as the result of a visit to the United States... For in spite of the present 
world situation I feel as hopeful as I ever did.”12) Let us remember that 
this was the period of the most violent escalation of the Vietnam War, 
as well as, let us not forget, a visit to a country which, with all its liberal 
tradition was also recording the success of the only almost “totally” 
perpetrated genocide against members of another race.

However, at the conclusion of this essay on Popper’s develop-
ment of Mill’s liberal-democratic idea of freedom, perhaps it would not 
be out-of-place to make the observation that the exclusive way Pop-
per deals with his philosophical forerunners is rather strange for such a 
great and discerning sociologically-directed thinker. He writes: “I de-
cided to write this book when the news reached me that Hitler had oc-
cupied Austria, my homeland. However, I so despised him that I did not 
want to give him the privilege of crossing swords with him. Instead, I 
crossed swords with those great thinkers who first attacked democracy 

10)  Ibid, p. 309.

11)  Ibid, p. 309.

12)  Ibid, p. 12.



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35. стр. 333-342.

342

and freedom: with the philosophers Heraclitus and Plato.”13)  Is this 
shifting of choice, even if it is motivated by contempt (and, after all, is 
contempt in this context any sort of argument?), really justified? Does 
such a strong analogy and similarity of reasoning between Heraclitus 
and the modern masses that followed Hitler really exist? Is not the “set 
book of life” from which these masses absorbed the ideas of Nazism 
in fact somewhat different from the teachings of the likes of Heraclitus 
and Plato? In short, it seems to us quite in order, after all these obser-
vations, to ask quite frankly whether Popper’s optimism and (to put it 
mildly) the uncompromisingness with which he removed the adversar-
ies of the open society from the path of progress in the name of Liberal-
democratic-type freedom, are sufficiently realistic?

13)  Ibid, p. 16.
* Овај рад је примљен 5. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
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 Из пе ра ауто ра мо но гра фи ја: 
Дис кур си мо ћи (2010), Ци вил но 
дру штво и де мо кра ти ја (2004), 
Дру штве ни по кре ти и про ме
не (2003), као и мно го број них 
збор ни ка, про фе со ра Ву ка ши на 
Па вло ви ћа, иза шла је још јед
на зна чај на књи га, Др жа ва и 
дру штво, ко ја на све о бу хва тан 
на чин пред ста вља од нос ових 

пој мо ва у те о ри ји и прак си. 
Аутор пре по зна је дру штво као 
вр сту сло же ног, све о бу хват ног, 
са мо до вољ ног и за о кру же ног 
со ци јал ног по рет ка, док је по
сто ја ње др жа ве је дан од нео
п ход них усло ва за оп ста нак и 
раз вој мо дер ног дру штва. Ма да 
је по јам дру штва ши ри од пој
ма др жа ве, аутор је у на сло ву 
дао пред ност др жа ви, за то што 
сма тра да је суд би на мо дер них 
дру шта ва у ру ка ма др жа ве, а и 
за то што при ступ овој те ми у 
окви ру по ли тич ке со ци о ло ги је 
под ра зу ме ва да ва ње пр вен ства 
по ли тич кој те о ри ји и по ли тич
ким на у ка ма. Та ко ђе, аутор је 
дао при мат  дру штву у од но су 
на др жа ву у сво јим прет ход ним 
књи га ма. 

Књи га Др жа ва и дру штво је 
по де ље на на два раз ли чи та по
гла вља, под на зи вом: Кла сич на 
ми сао о др жа ви и дру штву и 
Са вре ме на др жа ва и дру штво.

У пр вом де лу књи ге аутор је 
пој мо ви ма др жа ве и дру штва 
при сту пио исто риј ски, и у ве
ли кој ме ри хро но ло шки. Ме
ђу тим, он на гла ша ва да ни је 
имао на ме ру да при ка зу је оп
шту исто ри ју по ли тич ких иде
ја, већ са мо те ме ље те о риј ских 
про бле ма ко ји су ва жни за об
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ја шње ње те ме ља по ли тич ке со
ци о ло ги је (стр. 157). Кла сич на 
ми сао о др жа ви и дру штву је 
об ра ђе на у окви ру че ти ри по
гла вља, од раз ма тра ња о по ли
су, пре ко пи та ња др жа ве и дру
штва на пра гу но вог до ба, те о
ри ја дру штве ног уго во ра, па до 
кри ти ке де спо ти зма.

На са мом по чет ку, аутор се 
не дво сми сле но опре де љу је за 
при ступ са ста но ви шта по ли
тич ке со ци о ло ги је, али не по
ку ша ва да це ло куп ну ми сао о 
др жа ви и дру штву про гла си 
пред ме том из у ча ва ња ове ди
сци пли не. По ли тич ка со ци о ло
ги ја ни је не по сред но уте ме ље
на у фи ло зоф ско и те о риј ско 
на сле ђе ста рих Хе ле на. Раз лог 
то ме тре ба тра жи ти у чи ње ни
ци да се по ли тич ка со ци о ло ги ја 
пр вен стве но ба ви из у ча ва њем 
од но са дру штва и по ли ти ке, а 
ре ла ци ја из ме ђу дру штва и др
жа ве се на ла зи у сре ди шту тог 
од но са. Ста ри Гр ци су је дин
стве ним пој мом по ли са об у хва
та ли дру штво и по ли ти ку, од но
сно дру штво и др жа ву, због че га 
је ан тич ка ми сао о овим пој мо
ви ма у зна ку по ли тич ке фи ло
зо фи је. (стр. 17) Аутор на во ди 
схва та ња Љу бо ми ра Та ди ћа и 
Реј мо на Аро на, да је по ли тич ка 
со ци о ло ги ја на ста ла под ути ца
јем рас та ка ња по ли тич ке фи ло
зо фи је у со ци о ло шку те о ри ју о 
по ли ти ци, али и за кљу чу је да 
су у по ли тич ку со ци о ло ги ју та
ко ђе угра ђе ни до при но си по ли
тич ке исто ри је, исто ри је по ли

тич ких иде ја и те о ри ја, и по ли
тич ке ан тро по ло ги је. 

Иако још увек ни је до шло до 
раз во ја по ли тич ке со ци о ло ги је, 
по ли тич ка ми сао ста рих Хе ле
на са др жи две упо ри шне тач ке, 
без ко је раз вој по ли тич ке со ци
о ло ги је не би био мо гућ. Пр ва 
упо ри шна тач ка је иде ја по ли
тич ког ло го са за јед ни це, од но
сно иде ја о дру штву као о по
ли тич кој за јед ни ци. По ли тич ки 
етос чи ни дру гу упо ри шну тач
ку, а мо же мо га пре по зна ти као 
на че ла ко ја по ве зу ју за јед ни цу 
у по ли тич ко и дру штве но тки во 
(стр. 26). Аутор сма тра да ло гос 
и етос ан тич ког по ли са ука зу ју 
на је дин ство др жа ве и дру штва, 
али и омо гу ћа ва ју уте ме ље ност 
по ли тич ке со ци о ло ги је у грч кој 
ми сли. 

На пра гу но вог до ба, др жа ва 
и дру штво се по ја вљу ју кроз ре
пу бли ка ни зам, у ми сли Ни ко ле 
Ма ки ја ве ли ја и То ма са Мо ра, 
ка да се и по ста вља ју нај ра ни
ји те о риј ски те ме љи по ли тич
ке со ци о ло ги је. Ма ки ја ве ли је 
по ста вио те ме ље схва та њу по
ли ти ке као тех но ло ги је вла сти, 
док Мор на по ли ти ку гле да као 
на уто пиј ску про јек ци ју за јед
ни це. 

Аутор пре по зна је пе ри од од 
Гра ђан ског ра та у Ен гле ској до 
Фран цу ске ре во лу ци је (од сре
ди не XVII ве ка до дру ге по ло
ви не XVI II ве ка) као пе ри од 
ко нач ног уте ме ље ња мо дер не 
по ли тич ке на у ке. С јед не стра
не, ра до ви ма То ма са Хоб са, 
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Џо на Ло ка и ЖанЖак Ру соа 
озна че но је фор ми ра ње оп ште 
по ли тич ке те о ри је по зна те под 
на зи вом те о ри ја дру штве ног 
уго во ра, док је Шарл Мон те скје 
пред став ник те о ри је по де ле 
вла сти и кри ти чар де спо ти зма. 
У те о ри ји дру штве ног уго во ра 
се мо гу на ћи иде је за уте ме ље
ње по ли тич ке со ци о ло ги је, због 
ба вље ња од но си ма ин ди ви дуе, 
дру штва и др жа ве, као и ус по
ста вља ња ци вил ног дру штва и 
др жа ве (стр. 145). Од Ма ки ја ве
ли ја до Хоб са по сто ји те о риј ски 
кон ти ну и тет, ко ји се огле да у 
усме ре но сти на др жа ву и фо ку
си ра њу на уло гу по ли тич ке мо
ћи у жи во ту дру штва (стр. 158). 
За раз ли ку од Хоб са, ко ји се за
ла же за ап со лу ти стич ку вла да
ви ну, Џон Лок пред ста вља уте
ме љи те ља ли бе рал не по ли тич
ке ми сли и мо дер не по ли тич ке 
те о ри је ко ја је ори јен ти са на ка 
де мо кра ти ји (стр. 179). Иако 
по сто је ту ма че ња да по ли тич ко 
дру штво у Ло ко вом схва та њу 
има са јед не стра не гра ђан ско, 
ци вил но дру штво, а са дру ге 
вла ду, др жа ву, Лок ипак ни је 
пр ви ус по ста вио ја сну по де лу 
на др жа ву и ци вил но дру штво, 
већ ће та раз ли ка по ста ти ја сна 
тек код То ма са Пеј на. Мон те
скјеа ни је ла ко свр ста ти у од
ре ђе ни те о риј ски пра вац, јер је 
он по ку ша вао да по ми ри ре пу
бли кан ску и ли бе рал ну стру ју 
у но во ве ков ном раз во ју по ли
тич ке на у ке, де ле ћи не ке ре пу
бли кан ске иде је са Ма ки ја ве ли
јем, и пре у зи ма ју ћи ли бе рал ну 

тра ди ци ју од Ло ка. По оце ни 
Мо ри са Ди вер жеа, Мон те скје
о во де ло Дух за ко на пред ста
вља пр ву рас пра ву о по ли тич кој 
со ци о ло ги ји (стр. 212). Ву ка
шин Па вло вић пре по зна је ви
ше струк зна чај Мон те скје о вог 
де ла за са вре ме ну по ли тич ку 
со ци о ло ги ју: по кре та ње те ме о 
ду ху за ко на; раз ма тра ње од но са 
по ли ти ке и дру штва пре ма при
род ном окру же њу; рав но прав
ност раз ли чи тих кул ту ра; по
де ла вла сти; на че ла по ли ти ке у 
раз ли чи тим об ли ци ма по ли тич
ке вла да ви не (стр. 213). Кључ
но ме сто ипак за у зи ма кри ти ка 
де спо ти зма, по но вље на у де лу 
Бен жа ме на Кон ста на. Лок је, 
по ла ве ка пре Мон те скјеа, раз
вио иде ју да се раз во јем ци вил
ног дру штва мо же огра ни чи
ти ап со лут на по ли тич ка власт. 
Мон те скје је при хва тио и дру ги 
на чин огра ни ча ва ња по ли тич ке 
мо ћи у иде ји и прак си кон сти
ту ци о на ли зма. Ци вил но дру
штво је код Мон те скјеа при сут
но као гра ђан ско ста ње, у ко ме 
се ре гу ли шу ди рект ни од но си 
из ме ђу гра ђа на, и као мре жа 
по сре ду ју ћих те ла. Овај аутор 
је ипак остао упам ћен по тре
ћем на чи ну огра ни ча ва ња по ли
тич ке мо ћи, тј. пре ма док три ни 
по де ле вла сти (стр. 227).  По де
ла вла сти се не од но си са мо на 
ор га ни за ци ју по ли тич ке вла сти, 
већ и на плу ра ли зам и рав но те
жу мо ћи у дру штве ној струк ту
ри. Мон те скје и на овај на чин 
по ве зу је по ли тич ку те о ри ју са 
по ли тич ком со ци о ло ги јом, јер 
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ње го ва по де ла вла сти пред ста
вља со ци о ло шку ин тер пре та
ци ју об ли ка вла да ви не и на чи на 
ус по ста вља ња вла сти. Гра ни цу 
по ли тич ке мо ћи кон тро ли ше и 
по ли тич ка сло бо да, схва ће на 
као устав на сло бо да.  (стр. 228)  

До при нос Бен жа ме на Кон
ста на по ли тич кој со ци о ло ги ји, 
по ред раз ли ко ва ња по зи тив не 
и не га тив не сло бо де је и: су ве
ре ност на ро да и кон сти ту ци о
на ли зам; узур па ци ја, де спо ти
зам и на си ље; рат и осва ја ње; 
сло бо да и ин ди ви ду ал на пра ва 
(стр. 235). Кон стан, као и Мон
те скје, раз ви ја иде ју по ли тич ке 
сло бо де, ко ја у ње го вој ин тер
пре та ци ји, пред ста вља сло бо
ду за, од но сно ак тив но уче шће 
гра ђа на у јав ним по сло ви ма. Та 
сло бо да, ко ју су има ли ан тич
ки на ро ди, у мо дер но вре ме је 
пре ра сла у сло бо ду од, од но сно 
у па сив но пра во ин ди ви дуе да 
бу де за шти ће на од вла сти. Ме
ђу тим, код ста рих на ро да, по је
ди нац је мо рао да се пот чи ња ва 
ко лек тив ној вла сти це ли не, док 
је сло бо да мо дер них на ро да пре 
све га ин ди ви ду ал на. 

У дру гом де лу књи ге аутор 
об ра ђу је чи тав ди ја па зон те о
риј ских кон це па та (и њи хо вих 
прак тич них им пли ка ци ја у слу
ча ју Ср би је) ко ји осве тља ва ју 
по ло жај са вре ме не др жа ве и 
дру штва и њи хов од нос. Аутор 
раз ма тра од нос из ме ђу дру штва 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја, са
вре ме ну др жа ву, од нос др жа ве 
и де мо кра ти је, пар ла мен та ри

зма и де мо кра ти је, као и три
пар тит не од но се дру штва, пар
ти је и др жа ве и дру штва, кул ту
ре и др жа ве. 

Аутор де фи ни ше др жа ву као 
нај ва жни ју по ли тич ку ин сти
ту ци ју у људ ској исто ри ји. Др
жа ва мо же би ти схва ће на као 
нај ва жни ји об лик за јед нич ког 
жи во та, чи ме се из јед на ча ва 
са дру штвом, али и као спе ци
фич на ин сти ту ци ја са осо бе ним 
скло пом уста но ва, при че му из
ме ђу ње и дру штва по сто ји раз
ли ка (стр. 246). 

Раз ма тра ју ћи по јам др жа ве 
са ра зних аспе ка та, аутор по но
во на гла ша ва ко ре не про у ча ва
ња др жа ве у по ли тич кој со ци о
ло ги ји. Ме ђу тим, он се на то ме 
не за у ста вља, већ по ку ша ва да 
чи та о цу ста ви до зна ња да је 
исто риј скоте о риј ска ге не за и 
тран сфор ма ци ја мо дер не др жа
ве те мељ на осно ву ко га опа жа
мо иза зо ве ко ји сто је пред др жа
вом да нас. Мо дер на др жа ва се 
не мо же одво ји ти од пи та ња де
мо кра ти је. Раз вој де мо кра ти је и 
ста бил ност по ли тич ког по рет ка 
у мо дер ној др жа ви у ве ли кој 
ме ри за ви се од пар ла мен та, јед
не од нај ва жни јих по ли тич ких 
ин сти ту ци ја, ко је пред ста вља ју 
мост из ме ђу дру штва и др жа ве. 
На по ве зи ва ње др жа ве и дру
штва ути чу и по ли тич ке пар
ти је, чи ји иден ти тет у Ср би ји 
аутор по себ но ис пи ту је. Нај зад, 
ин сти ту ци о нал на кул ту ра, као 
и пи та ња мул ти кул ту ра ли зма 
и ет нич ка пи та ња има ју ве ли ки 
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зна чај за са вре ме но дру штво и 
др жа ву.

 Мо но гра фи ја Др жа ва и 
дру штво пред ста вља ре зул
тат ви ше го ди шњег ра да ауто
ра у обла сти по ли тич ке со ци
о ло ги је и по ли тич ке те о ри је. 
Од ве ли ког зна ча ја је чи ње
ни ца да је аутор по је ди не де
ло ве ове књи ге већ об ја вљи
вао у струч ним ча со пи си ма и 
збор ни ци ма, не би ли до био 
су ге сти је и ко мен та ре ко ји су 
му по мо гли у ко нач ном уоб
ли ча ва њу ста во ва ко је је ка
сни је унео у текст, што овом 
де лу не сум њи во да је до дат
ну вред ност. Нај зад, као јед
на од ве ли ких пред но сти ове 
мо но гра фи је, ко ја је пре по
ру чу је као ва жан при руч ник 
у из у ча ва њу те ме ља али и 
са вре ме них те ма ко је об ра
ђу је по ли тич ка со ци о ло ги ја, 
мо же се иден ти фи ко ва ти и 
обим на би бли о гра фи ја ко ју 
је аутор ко ри стио. У би бли
о гра фи ју се не убра ја ју са мо 
из вор на де ла пи са ца чи је су 
иде је пред ста вље не, већ и ка
сни ја ту ма че ња ис так ну тих 
по ли ти ко ло га и со ци о ло га, у 
ко је се и сам аутор убра ја.

 





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 (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о 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 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

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 ме 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 чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. 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. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

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 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
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 пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/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).

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). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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