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Увод ник

Те му овог бро ја ча со пи са По ли тич ка ре ви ја чи не ра до ви под 
је дин стве ним на сло вом Изполитичкетеоријеипраксе. Ов де се по-
што ва ни чи та о ци мо же те упо зна ти са ра зно вр сним те ма ма из по ли-
тич ке те о ри је, као и ра до ви ма ко ји илу стру ју са вре ме ну по ли тич ку 
прак су. Та ко се као те о риј ске те ме по ја вљу ју на уч ни  члан ци ко ји 
се ба ве Аро но вим ре а ли змом и Вен то вим со ци јал ним кон струк ти-
ви змом (С. Сло вић) и Ки ју ко ва по ли тич ка ми сао (М. Су бо тић). Ди-
мен зи ју прак тич не по ли ти ке ис тра жу ју ра до ви о гло ба ли за ци ји и 
на ци о на ли зму у мул ти кул тур ним дру штви ма (С. Б. Дра го вић), као 
и пи та ње др жав ног ка па ци те та у усло ви ма гло ба ли за ци је (П. Ма-
тић), док је осврт на др жа ву у пост мо дер ној оп ти ци (М. Кне же вић) 
по ста вљен као сво је вр сна син те за ових два ју при сту па.

У ру бри ци о мо де ли ма из бор ног си сте ма, еко ло ги ји и ети ци, 
мо же те про чи та ти о свет ском и ис ку ству Ср би је о мо де ли ма ор га-
ни за ци је ло кал не вла сти, за тим ве о ма ин фор ма ти ван чла нак о кли-
мат ским про ме на ма, те рад о по слов ној ети ци и ње ном ути ца ју на 
ор га ни за ци о но по на ша ње.

У на шој стал ној ру бри ци Огледиистудије на ла зе се два члан-
ка из обла сти еко но ми је: је дан об ра ђу је те му еко ном ских ин сти-
ту ци ја, а дру ги бу џет ски де фи цит, јав ни дуг и кри зу фи нан си ра ња 
јав ног сек то ра; те је дан исто риј ски уте ме љен чла нак ко ји се ба ви 
фе но ме ном исла ми за ци је и, да нас ак ту ел ног, дво вер ја код на ших 
му сли ма на; као и со ци о ло шки фун ди ран чла нак о (не)чи та њу књи-
га да нас у све ту.

Ру бри ка ко ја са др жи освр те, при ка зе и на уч ну по ле ми ку у 
овом бро ју ча со пи са чи не три ода бра на при ка за на ших мла дих ис-
тра жи ва ча, ра зно вр сна по те ма ма ко је ис тра жу ју, али сва ки на свој 
на чин на уч но ин спи ра ти ван и дру штве но зна ча јан. 
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Оба ве шта ва мо вас по што ва ни са рад ни ци да ра до ве за сле де-
ћи број По ли тич ке ре ви је тре ба да по ша ље те до 15. aвгуст 2013. 
го ди не.

                                                    
Глав ни и од го вор ни уред ни к 

др Мом чи ло Су бо тић, на уч ни са вет ник
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СрђанСловић*
ИнститутзасрпскукултуруПриштина/Лепосавић

АРОНОВРЕАЛИЗАМИВЕНТОВ
СОЦИЈАЛНИКОНСТРУКТИВИЗАМ**

Сажетак
Аронова теорија међународних односа се јавља као
реакцијанаједностранаобјашњењакојасунегована
уанглосаксонскојлитератури (реалполитичкашкола
Morgenthau-a, бихејвиоризам и легалистичка теори-
ја),јеруцентаранализе,поредсилеимоћи,ставља
синтезуструктуреидинамикемеђународниходноса.
Аронјетворацновогправцаунауциомеђународним
односима–историјско-социолошког,којинепредста-
вљапросту комбинацију историје и социологије, већ
сесастојиуанализимеђународнестварностисаста-
новиштаразличитихнаучнихдисциплина.
Ароноватеорија јеизвршилаутицајнапредставни-
кесоцијално-конструктивистичкогсхватања,јерњен
главнипредставник,Wendt,подутицајемАронапре-
вазилазиреализаминеореализам,пауодређенојмери
илибералниинституционализамNye-aиHoffmann-а,
тимештозалазиуузрокеикорененастанкаодређе-
нихпојавадефинишућиструктурунесамокаоодраз
материјалнихчинилацамоћивећкаокатегоријукоја
јеодређенадруштвенимодносима.
Обојица остављају простор за класичну игру моћи.
Арон је већи реалиста од Вента, јер успостављање
мирниходносамеђудржавамасматрасувишеидеали-
стичким.Аронјепесимиста,докјеВентвећиопти-
миста. За обојицу национални интерес није основни

* На уч ни са рад ник Ин сти ту та за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178028, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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АРОНОВРЕАЛИЗАМИВЕНТОВСОЦИЈАЛНИ...СрђанСловић

критеријум деловања доносилаца спољнополитичких
одлука,јерпорединтересапостојеидеје,представе,
осећања и значења. Дакле, мултидисциплинарност
циљева актера спољнополитичке сцене им је има-
нентна.Обојица су под утицајем бихејвиоризма, јер
уцентарсвојеанализестављајупонашањедржавау
међународнимодносима.Поредосновнихпараметара
моћи,напонашањедржаваутичуизамаислиовлада-
виниправа,идеје,славаимеђународнеорганизације.
ГлавнаниткојаихразликујележиучињеницидаВент
мање пажње у својој анализи поклања историјским
проучавањима
Кључне речи: реализам, социјални конструктивизам,
анархичнодруштво,мир,рат,сарадња,надметање,
међународноправо.

ОСОБЕНОСТИАРОНОВЕТЕОРИЈЕ
МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА

Aро но ва те о ри ја ме ђу на род них од но са је по де ље на на те о рет-
ски (кон цеп ти си сте ма), со ци о ло шки (де тер ми нан те и ре гу лар-

но сти), исто риј ски (пла не тар ни си стем у тер мо ну кле ар но до ба) и 
прак се о ло шки део (ан ти но ми је ди пло мат ско-стра те гиј ске ак ци је). 

Те о ри ја ме ђу на род них од но са пред ста вља јед ну це ли ну са ста-
вље ну из де ло ва ко је Арон успе шно изо лу је и ра све тља ва. Све ово 
се пот кре пљу је при ме ри ма из но ви је ди пло мат ске исто ри је у ци-
љу утвр ђи ва ња пра ви ла ра ци о нал не ак ци је. Иако со ци о лог, у свом 
глав ном де лу из обла сти те о ри је ме ђу на род них од но са „Мир и рат 
ме ђу на ро ди ма“ („Pa ix et gu er re en tre les na ti ons“) Арон не одва-
ја исто риј ски од со ци о ло шког ме то да, та ко да сво је исто риј ске и 
со ци о ло шке за кључ ке те о риј ски уоб ли ча ва на ба зи фи ло зоф ских 
раз ма тра ња ме ђу на род не за јед ни це и пу те ва ње ног уса вр ша ва ња. 
Та квим на чи ном ана ли зе Арон је осно вао но ви пра вац у те о ри ји 
ме ђу на род ним од но си ма – исто риј ско-со ци о ло шки. Већ на са мом 
по чет ку сво је ана ли зе Арон пра ви је дан ис ко рак из кла сич них ре а-
ли стич ких те о ри ја не го ва них у ан гло сак сон ској ли те ра ту ри (Мор-
ген тау). 

Арон је же лео да тер мин те о ри ја што ви ше кон кре ти зу је кроз 
ис тра жи ва ње ве ли ких кон це па та, ана ли зу ме ђу на род них си сте ма 
ка ко исто риј ских, та ко и оних по тен ци јал них. Вр ше ћи ову ана ли-
зу Арон утвр ђу је тзв. нај су штин ски ји кон цепт, ко ји чи ни це ли ну 
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спољ не по ли ти ке кроз две фор ме узе те ал тер на тив но: по сто ји рат
или мир – стра те ги ја и ди пло ма ти ја. Сва ка по ли тич ка је ди ни ца је 
је дан „ауто ном ни цен тар од лу чи ва ња“, а њи хов плу ра ли зам на ме-
ће јед ну вр сту игре свим ак те ри ма ко ји по сту па ју у анар хич ном 
ме ђу на род ном дру штву где не по сто ји вр хов ни ар би тар, те су, сто-
га, да би оства ри ли сво је ци ље ве са ми ак те ри у ста њу да на мет ну 
сво ју во љу дру го ме, у за ви сно сти од ко ли чи не мо ћи ко јом рас по-
ла жу. У ме ђу на род ним од но си ма је нео п ход но по што ва ти пра ви ла 
игре, а по што су ти од но си ме ђу др жав ни, они се сво де на ди пло-
ма ти ју или рат. 

Рат, ка ко је то ре као Кла у зе виц, ко јим се Арон уве ли ко ин спи-
ри ше, оста је крај ње при бе жи ште. Рат у фор ми ultimaratio оста је 
крај ње при бе жи ште услед од су ства вр хов ног ар би тра ко ји би др-
жа ве при ну дио на аде кват но по на ша ње. Ме ђу тим, циљ ак те ра у 
ме ђу на род ним од но си ма је на мет ну ти сво ју во љу дру ги ма и по-
бе ди ти не са мо ра ди са ме по бе де. Моћ је спо соб ност на ме та ња 
сво је во ље. Си ла је це ли на ма те ри јал них сред ста ва ко ја су од мах 
рас по ло жи ва у слу ча ју при бе га ва ња на си љу. По тен ци јал је спо соб-
ност про ши ре не упо тре бе си ле у за ви сно сти од вре ме на, про сто ра 
и сна ге про тив ни ка. У де цем бру 1941. го ди не је Ја пан био ја чи од 
САД, али је ви ши по тен ци јал ко ји су по се до ва ле САД омо гу ћио 
ства ра ње и ве ће си ле у од но су на Ја пан.

Од схва та ња по ли тич ких је ди ни ца узе тих изо ло ва но, пре ла зи 
се на њи хо во гру пи са ње. „Ме ђу на род ним си сте мом на зи ва мо це-
ли ну кон сти ту и са ну од по ли тич ких је ди ни ца ко је пре го ва ра ју јед-
не са дру ги ма и ко је су спо соб не да бу ду упо тре бље не у оп штем 
ра ту“. Дру га чи је ре че но, „си стем је це ли на ко ја сву сво ју ко хе рент-
ност до би ја пу тем так ми че ња“.1) Ода тле по ти че ду бо ка ори ги нал-
ност ме ђу на род них си сте ма у од но су на уну тра шње по ли тич ке си-
сте ме.

На осно ву ово га мо же мо из вр ши ти и њи хо ву кла си фи ка ци ју 
– јед ни си сте ми су хомогени, где др жа ве „од го ва ра ју ис тој кон цеп-
ци ји по ли ти ке“, а дру ги хетерогени, где се др жа ве „по зи ва ју на 
су прот не вред но сти“.2) По сле то га се вр ши њи хо ва ана ли за кроз 
ана ли зу мул ти по лар них си сте ма (то су они си сте ми ко ји има ју по-
тре бу за рав но те жом као што је би ла си ту а ци ја у све ту пре 1914. 
го ди не) и би по лар них (као што је би ла си ту а ци ја у епо хи пе ло по-

1)  Aron, Raymond, Paixetguerreentrelesnations, Cal man Levy, Pa ris, 1962. str. 103.
2)  Исто. 
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не ског ра та из ме ђу Ати не и Спар те или у „тер мо ну кле ар ном ра ту“ 
из ме ђу САД-а и СССР-а). Нај зад, Арон до ла зи до ана ли зе ти по ва 
ра та и ми ра, што пред ста вља нај о ри ги нал ни ји аспект ње го ве ана-
ли зе ме ђу на род них од но са.

Ова ко ана ли зи ра на ап стракт на те о ри ја нам омо гу ћа ва да вр-
ши мо ис пи ти ва ње де тер ми нан ти. Те о ри ја их је от кри ла, а социо-
логија има за циљ да вр ши њи хо ву ана ли зу и њи ма ма ни пу ли ше. 
За да так со ци о ло га је да се по ста ви из ме ђу те о ре ти ча ра и исто ри-
ча ра. За да так исто ри ча ра је да ин тер пре ти ра јед ну за себ ну це ли-
ну, а со ци о ло га да тра жи пред ло ге „из ве сне оп што сти“. Мо гу ће 
де тер ми нан те се де ле на физичке или ма те ри јал не: про стор, ста-
нов ни штво, из во ри, а дру ге се де ле на друштвене (на ци је и ње ни 
ре жи ми, ци ви ли за ци ја и чо ве чан ство).

Чо ве чан ство се до во ди у ве зу са ре гу лар но сти ма ко је су по ве-
за не са су шти ном људ ске при ро де. У ве зи са овим зад њим еле мен-
том по ста вља се и јед но су штин ско пи та ње: Да ли је чо век при-
род но ра то бо ран и да ли по сто ји би о ло шка агре сив ност? Да ли је, 
рат, мо жда про из вод дру штве ног ста ња? Арон је за го вор ник мул-
ти ди сци пли нар ног при сту па, та ко да ком би ну је био-со ци о ло шке и 
еко ном ске чи ни о це. По ли тич ка на у ка се ста вља у цен тар ана ли зе. 
Од ре ђу ју ћи ци ље ве спољ не по ли ти ке јед не др жа ве, Арон се же-
сто ко су прот ста вља мо ни зму Мор ген та уа, али му се, у исто вре ме, 
и вра ћа го во ре ћи да се ти ци ље ви оства ру ју си лом и ко ли чи ном 
мо ћи ко јом та др жа ва рас по ла же. Си ла ни је са ма се би циљ, већ 
осно ва за по сти за ње дру гих. У су прот ном, ра ди ло би се о су ви ше 
иде а ли стич ком по ла зи шту. Ре а ли зам је, пре ма Аро ну, склон по јед-
но ста вљи ва њи ма ко ја су штет на јер до во де до „за не ма ри ва ња од-
ре ђе них чи ни ла ца ко ји су по не кад од од лу чу у ћег зна ча ја - ути цај 
по ли тич ких си сте ма и иде о ло ги ја на во ђе ње ди пло мат ских по сло-
ва и на ка рак тер су ко ба и ра то ва“. Ова ква по јед но ста вљи ва ња се 
мо гу ис кљу чи ти по сто ја њем кон цеп ту ал ног окви ра, чи ја је функ-
ци ја да раз лу чи бит но од спо ред ног, ба зич не трен до ве од слу чај них 
по ја ва.3)

Што се исто риј ског де ла ти че, он нам ка же да сту ди ја кон це-
па та и де тер ми нан ти ни је за до во ља ва ју ћа уко ли ко се не при ме ни 
на кон кре тан слу чај. Арон кон ста ту је да је свет за вр шен, иде о ло-
шки хе те ро ген те се тој струк ту ри на до ве зу је, због тех нич ког на-

3) Де таљ ни је ви де ти у: Lju bi vo je Aći mo vić, Naukaomeđunarodnimodnosima–teorijeiis-
traživačkipravci, Na uč na knji ga, Be o grad, 1987, str. 95. 
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прет ка, по ја ва оруж ја тоталногодвраћања. Ово оруж је при па да 
две ма иде о ло шки су прот ста вље ним др жа ва ма. Услед то га до ла зи 
до раз во ја стратегијеодвраћања (de ter rent stra tegy, stratégie de dis-
su a sion) на уштрб упо тре бе си ле, ства ра ња два бло ка око два по ла, 
на по ра оба бло ка да ап сор бу ју при пад ни це „тре ћег све та“, а оних 
не ан га жо ва них да та кви и оста ну. Би ло је ин тер и ин тра бло ков ских 
кон фли ка та. 

Што се праксеолошког де ла ти че, он је чи сто нор ма ти ван. По-
што се кон ста ту је сло же ност ак ту ел ног пе ри о да, сва ка ди ле ма ко-
ја се на ме ће мо ра да са др жи две ал тер на ти ве, а Арон ово сле ди 
од би ја ју ћи да про кла му је од ре ђе ни прин цип, а да исто вре ме но не 
да је јед на ке шан се за успех су прот ног прин ци па. Арон је, ипак, ре-
а ли ста и ис ти че да се мир мо же за сни ва ти је ди но на ре а ли стич ким 
га ран ци ја ма „у сен ци тер мо ну кле ар не апо ка лип се, као ју че у сен-
ци блин ди ра них ди ви зи ја или пре кју че у сен ци ле ги ја или вој ски, 
др жав ни ци и гра ђа ни тре ба да по ка жу му дрост, без илу зи ја и же ље 
за ап со лут ном без бед но шћу“. Арон ов де из ра жа ва песимизам у по-
гле ду ус по ста вља ња мир них од но са ме ђу на ро ди ма и уса вр ша ва ња 
са мог ме ђу на род ног пра ва.

Аро но ва те о ри ја ме ђу на род них од но са, за јед но са оп штом по-
ли тич ком те о ри јом, је тра си ра ла пут јед ној но вој ета пи у раз вит ку 
по ли тич ке те о ри је и те о ри је ме ђу на род них од но са омо гу ћив ши на-
ста нак јед не но ве шко ле, ко ја се у би ти раз ли ку је од чи стог ре а ли-
зма и би хеј ви о ри зма. 

Арон у сво јој ана ли зи ме ђу на род не и уоп ште по ли тич ке ствар-
но сти неполазиодтеоријеигара, већ од чињеница и тра жи да у 
њи ма от кри је ја сно ћу. Упра во ова кав ме то до ло шки при ступ ини-
ци ра ства ра ње те о ри је ко ја по чи ва на исто ри ји (la théоrie à par tir de 
l’hi sto i re). 

Цен трал но пи та ње ко је Арон по ста вља у свом те о рет ском 
ства ра ла штву је да ли мо же по сто ја ти јед на оп шта те о ри ја ме ђу-
на род них од но са? Арон уво ди ди хо то ми ју из ме ђу homodiplomati-
cus и homooeconomicus. Аро ну је стра но сва ко мо ни стич ко схва-
та ње кон цеп ци је на ци о нал ног ин те ре са ко је га сво ди на моћ, као 
што то чи ни Мор ген тау, и она схва та ња ко ја све же ле об ја сни ти 
пу тем кон ку рен ци је еко ном ских ин те ре са, а на ро чи то ра то ве. Ако 
не ма јед ног ти па об ја шње ња, то зна чи да их има ви ше, а ако их има 
ви ше, то зна чи да ма ка кве би ле њи хо ве уза јам не ве зе, сва ко има 
у од но су на дру ге не што по себ но. Ко ји су то прин ци пи ко ји се у 
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свој ству ци ље ва пред ла жу др жав ни ци ма? Мо же мо их још на зва ти 
и улозима или кон цеп ци ја ма на ци о нал ног ин те ре са. Ве о ма је бит-
но раз дво ји ти ци ље ве од сред ста ва. По сто је ци ље ви по се до ва ња, 
ко ји се од но се на сти ца ње из ван гра ни ца и ци ље ви сре ди не, ко ји 
се са сто је у по бољ ша њу по сто је ћих усло ва уну тар гра ни ца зе мље. 
Раз ли ку је ди рект не на ци о нал не ци ље ве, ко ји ин те ре су ју на ци ју у 
це ли ни (без бед ност, не за ви сност) и ин ди рект не – ко ји да ју пред-
ност из ве сним гру па ма (ца рин ске та ри фе). То је, у ства ри, раз ли ка 
ко ју је по ста вио и Вил сон из ме ђу на ци о нал ног и спе ци јал ног ин-
те ре са.4)

Ако из вр ши мо кла си фи ка ци ју ци ље ва за сно ва ну на њи хо вој 
при ро ди, а ко је др жав ни ци же ле да до би ју, по сто је: конкретници-
љеви (про стор, љу ди, ду ше) и апстрактни циљеви (без бед ност, 
моћ, сла ва).5)

Је дан ко лек ти ви тет за у зи ма од ре ђе ну те ри то ри ју ко ја у вре ме 
ри вал ста ва ме ђу на ро ди ма до би ја ори ги на лан улог. На дру гом ме-
сту, ве ли чи на зе мље се це ни ла и пре ма бро ју ста нов ни ка. Оно што 
је јед на зе мља же ле ла ван сво јих гра ни ца ни је био чист про стор, 
већ и ста нов ни штво. Не ка да је би ло мно го те же вр ши ти еду ка ци-
ју и убе ђи ва ње по ко ре ног ста нов ни штва од са мог чи на осва ја ња. 
Овој ли сти мо же мо до да ти и зла то– ко је по сле ере мер кан ти ли-
зма по чи ње да до би ја флек си бил ни је фор ме у ви ду тран сак ци ја, 
ко мер ци јал них бе не фи ци ја, не ви дљи вих из во ра, рен ти, про фи та 
свих вр ста и др. Да кле, по сто ји про стор љу ди и ко ри стан про стор 
или про стор зла та. Ме ђу тим, чист про стор, не на ста њив и не про-
дук ти ван, из гле да да ни ка да ни је био исто риј ски циљ. Исто ва жи и 
за моћ. Основ ни циљ др жа ва је оп ста нак, али се мно ге др жа ве не 
за до во ља ва ју са мо њи ме, већ же ле мно го ви ше. Рим је те жио уве-
ћа њу, Мар сељ тр го ви ни, а Ве ли ка Бри та ни ја екс пан зи ји тр го ви не.

Те ри то ри ја је ва жна и са стра те гиј ског аспек та у сми слу про-
сто ра за ма не ври са ње, ба зе, зо не на се ља ва ња и др. Ов де се до да је 
и ста нов ни штво да би се по ве ћа ли моћ и сла ва.

Што се по ли тич ких си сте ма ти че, Арон је по се бан зна чај дао 
империјализму. Он се не мо же об ја сни ти са мо еко ном ским по ка-
за те љи ма. У том ци љу, ис ти че сле де ће: “У ме ри у ко јој је био еко-
ном ског по ре кла и зна ча ја, им пе ри ја ли зам с кра ја XIX ве ка ни је 

4) Wol fers, Ar nold, EssaysonInternationalPolitics, John Hop kins Press, 1962, стр. 67-80.
5) Aron, Raymond, Paixetguerreentrelesnations ..., оп. цит., стр. 84.
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био зад њи ста ди јум ка пи та ли зма, већ зад њи ста ди јум мер кан ти-
ли стич ког им пе ри ја ли зма, а он сам зад њи ста ди јум ми ле ни јум ског 
им пе ри ја ли зма“.6)

Арон не не ги ра по сто ја ње еко ном ских ве за у из ве сним ис по ља-
ва њи ма им пе ри ја ли зма у ап со лут ним сми слу, али ве о ма ис прав но 
при ме ћу је ду бо ки при ти сак ко ји је вр шен над љу ди ма и др жа ва ма 
ра ди до ми на ци је. Ов де се ра ди о пре ва зи по ли ти ке над еко но ми јом 
(Фран цу ска ни је ин тер ве ни са ла у Ту ни су да би очу ва ла ин те ре се 
дру го ра зред них ком па ни ја, већ се по зва ла на ин тер вен ци ју да би 
се спре чио ита ли јан ски ути цај, га ран то ва ла без бед ност ал жир ских 
кон фли ка та и пру жио до каз о фран цу ском опо рав ку).

Сла ва је та ко ђе је дан од еле ме на та мо ћи ко ју је увео Деј вид 
Хјум (Da vid Hu me). Она је ви ше од раз по ја ве не го ре ал но сти, а 
пре стиж јед не др жа ве је сред ство вр ше ња ути ца ја на дру ге (Фран-
цу ска је по сле 1918. го ди не по че ла ин тен зив но да ја ча свој по ли-
тич ки и кул тур ни ути цај у сми слу пре сти жа).

Кле ман со (Cle men se au) је те жио без бед но сти, На по ле он мо ћи, 
а Луј XIV (Lo u is) сла ви, али су, по Аро ну, сва тро ји ца же ле ли моћ 
Фран цу ске. Ако ово упо ре ди мо са ди хо то ми јом из ме ђу офан зив не 
и де фан зив не мо ћи, сти че се ути сак да је На по ле он био офан зив-
ни ји, Кле ман со де фан зив ни ји, а Луј те жио да по ми ри ове две крај-
но сти.

Без бед ност је за јед нич ки циљ свих др жа ва. Сва ка др жа ва не 
тра жи сво ју без бед ност ра ди без бед но сти, не го из же ље да на ста ви 
да бу де др жа ва (Аустро-Угар ска је 1914. на па ла Ср би ју да би на-
ста ви ла да би ти ше као Аустро-Угар ска).

Већ на ве де на ди хо то ми ја зла то/бо гат ство као јед ног од еле ме-
на та на ци о нал ног ин те ре са је од су штин ског зна ча ја. Оно нам са мо 
по ка зу је да у ре ал но сти homodiplomaticus и homooeconomicus ни-
су у су прот но сти. Homodiplomaticus је у раз ли чи тим ни во и ма ко је 
ода би ра еко ном ски, по ли тич ки или ре ли ги о зни. Арон да је при мат 
по ли тич ким чи ни о ци ма, а по ли тич ку на у ку ста вља у бит ме ђу на-
род них од но са. Ти ме се и са ма те о ри ја ме ђу на род них од но са усло-
жња ва. Цен трал но пи та ње ко је се по ста вља је сте да ли мо же мо 
го во ри ти о јед ној оп штој те о ри ји ме ђу на род них од но са?

Арон на ово пи та ње од го ва ра не га тив но. У том ци љу ис ти че: 
“Ако ди пло мат ско во ђе ње ни је ни ка да од ре ђи ва но са мо од но сом 

6) Исто, стр. 270.
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сна га, ако моћ ни је је ди ни улог ди пло ма ти је, као што је то ко рист 
код еко но ми је, из во ди мо ле ги ти ман за кљу чак да не ма оп ште те о-
ри је ме ђу на род них од но са упо ре ди вом са оп штом те о ри јом еко-
но ми је. Те о ри ја ко ју ми ски ци ра мо те жи да ана ли зи ра сми сао ди-
пло мат ско-стра те гиј ског во ђе ња, из дво ји пој мо ве, пре ци зи ра ва ри-
ја бле ко је тре ба про ћи да би се раз у ме ла са ма кон сте ла ци ја тих 
од но са“.7)

Вр ши ти ква ли фи ка ци ју на ци о нал них ин те ре са зна чи има ти у 
ви ду ци ље ве ко је по ли тич ке је ди ни це се би по ста вља ју. Она за ви си 
од за до во ље ња од ре ђе ним скло пом од но са. Уко ли ко јед на др жа ва 
бу де за до вољ на сво јим гра ни ца ма, ре ла тив но за до вољ на ни во ом 
еко ном ског раз во ја или status-quo-м, она ће обра зо ва ти и свој на-
ци о нал ни ин те рес у при лог тог status-quo-а, еко ном ског раз во ја и 
др. Не за до вољ ство се до во ди у ве зу са ди на мич ном по ли ти ком где 
ве ли ку уло гу игра ју не раз ви је не зе мље ко је су по тен ци јал ни ру ши-
о ци си сте ма, јер их он сам одр жа ва у ста њу не за до вољ ства.

Аро но ва ана ли за по ли тич ких ре жи ма и њи хо вих ме ђу соб них 
од но са, где се као су штин ска пи та ња ја вља ју пи та ња ра та и ми ра, 
је да ла пу то каз бу ду ћим ис тра жи ва чи ма ка ко ис тра жи ва ти уну тра-
шњу и ме ђу на род ну ствар ност ко ја је ве о ма сло же на. Уну тра шњи 
и спољ ни од но си др жа ва ће се по сле то га си гур но мно го бо ље упо-
зна ти и да ље ис тра жи ва ти.

ОСОБЕНОСТИВЕНТОВОГСОЦИЈАЛНОГ
КОНСТРУКТИВИЗМАИПАРАЛЕЛА
СААРОНОВИМРЕАЛИЗМОМ

Вен то ва кон струк ти ви стич ка те о ри ја пред ста вља ал тер на ти ву 
нео ре а ли стич ким, нео ли бе ра ли стич ким и кри тич ким те о ри ја ма, 
или мост из ме ђу њих. Сво ју ана ли зу ме ђу на род них од но са Вент 
за по чи ње кла сич ним ре а ли стич ким по сту ла ти ма: др жа ве су и да ље 
су бјек ти ме ђу на род не по ли ти ке и оне са ме се на ла зе у ста њу анар-
хи је. Да би се до шло до ми ра, нео п ход но је да се др жа ве од рек ну 
на си ља. Раз лог ова квог за кључ ка ле жи у чи ње ни ци да се др жа ве 
не ру ко во де пре вас ход но ин те ре си ма, већ иде ја ма, пред ста ва ма и 
зна че њи ма. Про ме ном на ве де них чи ни ла ца, ме ња се и са ма струк-
ту ра. Струк ту ра пред ста вља не са мо про из вод ма те ри јал них чи ни-

7) Исто, стр. 102.
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ла ца мо ћи, већ је у ве ћој ме ри од ре ђе на дру штве ним од но си ма.8) 
Си ла и моћ су и да ље при сут ни у де тер ми ни са но сти по на ша ња јед-
не др жа ве, али не у оно ли кој ме ри као код кла сич них ре а ли ста, јер, 
ка ко и сам Вент ис ти че „има оно ли ко мо ћи и си ле ко ли ко др жа ве 
до пу шта ју да их има“. Вент до пу шта кла сич ну игру мо ћи, ко ја је 
ре зул тат по ме ну те анар хич но сти ме ђу на род ног си сте ма. Шта ви-
ше, др жа ве не по ве ћа ва ју са мо од брам бе ну, већ и офан зив ну моћ. 
Овим ста вом се у ве ли кој ме ри при бли жа ва Аро ну и ње го вој ди хо-
то ми ји од брам бе не и на па дач ке мо ћи. Са ма анар хи ја мо же ути ца ти 
на на ста нак ми ро љу би ве са рад ње ме ђу др жа ва ма, или, гло бал ни је 
по сма тра но, ко лек тив не без бед но сти, у оној ме ри у ко јој ути че и на 
су ко бе ме ђу др жа ва ма.9) 

Вент у цен тар сво је ана ли зе ста вља оне ка те го ри је ко је би се 
мо гле сма тра ти ире ле вант ним, али ни су. То је колективнииденти-
тетдржава. Та кви иден ти те ти се, ка ко је по ме ну то, не ру ко во де 
пре вас ход но ин те ре си ма, већ иде ја ма и осе ћа њи ма. Иду ћи у прав-
цу од но са струк ту ре и дру штве них од но са, Вент до ла зи до ср жи 
свог со ци јал ног кон струк ти ви зма. Он се са сто ји у то ме „да се љу ди 
пре ма пред ме ти ма и дру гим ак те ри ма по на ша ју са о бра зно зна че-
њи ма ко ја ти пред ме ти има ју за њих“10). Овој тврд њи тре ба при до-
да ти и зна чај зна ња, ко је је од кључ ног зна ча ја у оним усло ви ма 
ка да тре ба број гра ђа на и вој ни ка пре о бра зи ти у ак тив не бор це. 

Слич но ли бе рал ним ин сти ту ци о на ли сти ма (Нај, Хоф ман), и 
Вент сма тра да др жа ве тре ба да на у че ка ко да пре ва зи ђу его и зам 
за рад са рад ње. Ме ђу тим, Вент иде и да ље од то га. На иден ти тет 
др жа ве се мо же ути ца ти и чак га тран сфор ми са ти у ме ђу деј ству са 
дру гим др жа ва ма и гло бал ним ин сти ту ци ја ма. На да ље, нео ли бе ра-
ли сти не иду до вољ но да ле ко у при зна ва њу по тен ци ја ла ме ђу на-
род них по ли тич ких про ме на, јер „по сто је гра ни це до ко јих др жа ва 
мо же спро во ди ти про ме не, а све то у ци љу тр пље ња за рад бо љег 
све та, па, сто га, сво ја раз ма тра ња за вр ша ва ју ин си сти ра њем да је 
мак си мум на ших оче ки ва ња „са рад ња у по на ша њу“ („be ha vi o u ral 
co o pe ra tion“), а не у за јед ни ца ма. Ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти 

8) Smith and Baylis, GlobalizationofWorldPolitics, New York, Ox ford Press, 2001, str. 265; 
nav. pre ma :Dra gan Si mić, Naukaobezbednosti–savremenipristupibezbednosti, Slu žbe ni 
list, FPN, Be o grad, 2002, str. 73. 

9) Ви де ти у: Reed Da vis, APoliticsofUnderstandingoftheInternationalThoughtofRaymond
Aron, Lo u i si a na Sta te uni ver sity Press, Ba ton Ro u ge, 2009, str. 115.

10) Ale xan der Wendt, “Anarchy is What Sta tes Ma ke of It: The So cial Con struc tion of Po wer 
Po li tics”, InternationalOrganizations, 46/1992, str. 396-397. 
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чи не гре шку ти ме што сла ве „крај исто ри је“, а да ни су „ни при ви-
ри ли“ у де мо кра ти ју на ме ђу на род ном пла ну.11) 

Вент уво ди још јед ну ка те го ри ју: ка те го ри ју „по ми ре ног дру-
штва“ („re con ci led so ci ety“). Ова кво дру штво је услов ус по ста вља-
ња трај ног ми ра ме ђу др жа ва ма, не за ви сно од то га да ли је то пу тем 
фе де ра ци је или пра ва. Моћ се сма тра струк ту рал ним огра ни че њем 
и тре ба би ти обо га ћен за ми сли ма о вла да ви ни пра ва, иде ја ма и 
кон цеп ти ма са рад ње пу тем ме ђу на род них уста но ва и ор га ни за-
ци ја, еле мен ти ма иде је и кул ту ре. По ме ну те ин сти ту ци је ни ка ко 
не по сто је из ван струк ту ре и ак те ра. Уко ли ко од нос ин сти ту ци ја и 
струк ту ре схва ти мо на су про тан на чин, он да ће ин сти ту ци је до би-
ти но ва зна ча е ња и пре ро га ти ве ко је не ма ју. По што се иде је, пред-
ста ве и зна че ња те же ме ња ју, ти ме је и са ма „со ци јал на кон струк-
ци ја си сте ма“ ста тич ни ја. Ово нам по твр ђу је и до са да шња прак са 
у ме ђу на род ним од но си ма. 

У све ту по сто је си сте мат ске и пси хо ло шке ре ал но сти ко је по-
ли ти ци мо ћи на ме ћу од ре ђе не гра ни це – гра ни це флек си бил но сти. 
Са ма струк ту ра је склоп са ста вљен из це ли не и де ло ва ја ча ју ћи 
јед ну вр сту по на ша ња, а обес хра бру ју ћи дру гу. Чим се из ди фе рен-
ци ра уста ље ни обра зац по на ша ња (ко лек тив ни иден ти тет), „ви ше 
не ма про сто ра за рад ње ко је од сту па ју од већ утвр ђе ног кли шеа“.12) 
Иден ти те ти, иде је и ин те ре си ни су не за ви сне ва ри ја бле, већ их др-
жа ве пер ма нент но про из во де и ре про ду ку ју. Моћ се ни ка ко не сме 
из ба ци ти из ме ђу на род них од но са. Она по себ но до ла зи до из ра жа-
ја он да ка да др жа ве по чи њу да ис ка зу ју не по ве ре ње пре ма дру гим 
др жа ва ма, јер сум ња ју у њи хо ве ис кре не на ме ре, а објек тив не чи-
ни о це мо ћи ста вља ју у дру ги план. Ме ђу тим, то ста вља ње у дру ги 
план ни ка ко не зна чи и њи хо во за не ма ри ва ње. 

Услед по сто ја ња анар хич но сти у ме ђу на род ним од но си ма, 
Вент раз ли ку је три ка те го ри је чи ње ни ца и сна га ко је се ди рект но 
на до ве зу ју на по ли тич ке и ди пло мат ске кал ку ла ци је од но са сна га: 
вој на сна га, тех но ло ги ја и при род ни из во ри. Сва ова сред ства сто је 
на спрам су бјек тив них на ме ра др жа ве. Да кле, кла сич на игра мо ћи 
оста је на сна зи све док по ве ре ње не над вла да не по ве ре ње. Је дан 
од нај бо љих исто риј ских при ме ра где иде је, пред ста ве, зна че ња и 
за јед нич ка уве ре ња зна чај ни је ути чу на по на ша ње др жа ва су скан-

11) Reed Da vis, APoliticsofUnderstandingoftheInternationalThoughtofRaymondAron....
op. cit., str. 116.

12) Ale xan der Wendt, “Anarchy is What Sta tes Ma ke of It........ op. cit., str. 411. 
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ди нав ске зе мље. Иако су и оне у ста њу анар хи је, али тзв. „зре ле 
анар хи је“, оне су ус пе ле да за хва љу ју ћи из у зет ној де мо кра ти за ци-
ји дру штве не струк ту ре ци ље ве спољ не по ли ти ке оства ру ју са рад-
њом, а не над ме та њем. Кла сич ни еле мен ти „твр де мо ћи“ оста ју 
им као крај ње при бе жи ште пре вас ход но у од но су пре ма дру гим 
зе мља ма. 

Слич ност из ме ђу Вен та и Аро на се мо же при ме ти ти већ у њи-
хо вим по ла зним ста во ви ма. Она је ви ше не го очи глед на. На и ме, 
Вен то во ин си сти ра ње да се др жа ве су че ља ва ју јед на са дру гом у 
ста њу анар хи је ни је ни шта дру го не го Аро но ва тврд ња да се ме ђу-
на род ни од но си на ла зе у ста њу ра та и ми ра. Си лу и моћ Арон сма-
тра од лу чу ју ћим чи ни о ци ма за по сти за ње ци ље ва због чи ње ни це 
да у ме ђу на род ним од но си ма не по сто ји ефи ка сни ар би тар ко ји би 
др жа ве при ну дио да по шту ју пра ви ла игре, ко ја би их огра ни ча ва-
ла у из бо ру сред ста ва. Због то га је спре га ди пло ма ти је и стра те ги је 
је дан осо бен еле мент у од но си ма из ме ђу др жа ва. Арон у том ци љу 
ис ти че да „ам ба са дор и вој ник чи не и сим бо ли зу ју ме ђу на род не 
од но се , ко ји се, с об зи ром да су ме ђу др жав ни, сво де на ди пло ма-
ти ју или рат. Од но си из ме ђу др жа ва има ју јед ну ори ги нал ну цр ту 
ко ја их раз ли ку је од свих дру гих од но са: они се од ви ја ју у сен-
ци ра та или ми ра, или, пре ци зни је, од но си из ме ђу др жа ва са др же 
ал тер на ти ву ра та или ми ра“.13) Си ла, ме ђу тим, ни је сам се би циљ 
не го је сред ство за по сти за ње ци ља ко ји по свом зна че њу до ла зи 
на пр во ме сто. Овим ста вом Арон се одва ја од кла сич них ре а ли-
ста, али им се, у исто вре ме и при бли жа ва. По што др жа ве ни су 
под ре ђе не вр хов ном ар би тру, оне су као та кве про тив ни ци. Вент 
ова кво ста ње на зи ва ста њем не до стат ка по ве ре ња ме ђу др жа ва ма. 
Из ово га мо же мо из ву ћи за кљу чак да би се фе но мен ме ђу на род них 
од но са об ја снио, нео п ход но је про у чи ти ма те ри јал не узро ке ко ји 
од ре ђу ју ка ко са мо по на ша ње, та ко и усло ве под ко ји ма се мо гу 
раз ви ти и ефи ка сна пра ви ла ко ја би ре гу ли са ла то по на ша ње. Арон 
је из лаз на шао у пе си ми зму, док је Вент то по ку шао да об ја сни ја-
ча њем са рад ње ме ђу др жа ва ма и мо гућ но шћу да се сви спо ро ви 
ре ша ва ју ми ро љу би во уз по моћ ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 

Вен то во раз ма тра ње три об ли ка анар хи је у Хоб со вом, Ло ко-
вом и Кан то вом сми слу са мо ма ло мо ди фи ку је Аро но ву ди стинк-
ци ју из ме ђу хо мо ге них и хе те ро ге них по ли тич ких си сте ма. Вент 
је мно го бли жи кон тин ген тим ре а ли сти ма од струк ту рал них. Он 

13) Aron Raymond, Paixetguerreentrelesnations ..... op. ci tr., str. 18. 
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по ла ко уво ди сег мент са рад ње и по ве ре ња ме ђу др жа ва ма, та ко да 
оне ни су по при ро ди ства ри не при ја те љи. Иако ис ти че да је струк-
ту ра си сте ма еле мент ко ји се те же ме ња, Вент, за раз ли ку од нео ре-
а ли ста и нео струк ту ра ли ста, ис ти че да се ци ље ви др жа ва пре мо-
гу по сти ћи са рад њом не го над ме та њем. Упра во овим ста вом Вент 
пра ви мост из ме ђу нео ре а ли ста, нео струк ту ра ли ста, нео ли бе ра ли-
ста и мо дер них кри тич ких те о ри ја ме ђу на род них од но са ин спи ри-
са них гло ба ли змом.14) Упра во је из тог раз ло га и ве ћи оп ти ми ста 
у по гле ду ус по ста вља њу мир них од но са ме ђу др жа ва ма. С дру ге 
стра не, и Вент, као и Арон, ства ри це ни са ста но ви шта оп ти ми зма 
или пе си ми зма и по ма ло му не до ста је објек тив ни на уч ни при ступ. 

Ути цај би хеј ви о ри зма на обо ји цу је та ко ђе при су тан. Код Аро-
на се тај ути цај при ме ћу је при ли ком ње го ве со ци о ло шке ана ли зе 
– ана ли зе чи ни ла ца ко ји од ре ђу ју по на ша ње др жа ва у ме ђу на род-
ним од но си ма (про стор, ста нов ни штво, зво ри, ге о граф ски по ло-
жај, де мо граф ски чи ни о ци, еко ном ски чи ни о ци, на ци је, по ли тич-
ки ре жи ми). Арон ове чи ни о це де таљ ни је обра зла же од Вента и 
ис ти че да све ове чи ни о це до но си о ци спољ но по ли тич ких од лу ка 
мо ра ју узи ма ти у об зир при ли ком во ђе ња спољ не по ли ти ке. То су 
тзв. „ду бин ске сна ге“ („for ces pro fon des“). Од би о со ци о ло шких чи-
ни ла ца, пре ко еко ном ских и иде о ло шких до ла зи се до од лу ке о ра-
ту и ми ру, са рад њи и су ко бу ме ђу др жа ва ма. Ме ђу тим, це ло куп на 
ма те ри јал на сред ства, ве ли чи на те ри то ри је и број ста нов ни ка ма ло 
вре де уко ли ко ни су уокви ре ни у по ли тич ки си стем ко ји у се би са-
др жи про грес. Арон ов де ком би ну је ре а ли стич ке и иде а ли стич ке 
еле мен те да ју ћи при мат овим пр вим. Вент по др жа ва ова кво ту ма-
че ње али и до да је да на по на ша ње др жа ва пре суд ни је ути чу иде је, 
пред ста ве и зна че ња, па се њи хо вом про ме ном ме ња и су шти на 
струк ту ре, ко ја је, ка ко смо утвр ди ли, њи хов ре зул тат. 

Ма ло не сла га ње ме ђу обо ји цом по сто ји у по гле ду прак се о ло-
шког ис тра жи ва ња. То су ис тра жи ва ња ко ја се ба ве ис пи ти ва њем 
уло ге раз ли чи тих чи ни ла ца и по на ша ња ак те ра у ме ђу на род ним 
од но си ма. Циљ им је утвр ди ти по сто ја ње мо гућ но сти пре ва зи ла-
же ња по ли ти ке си ле и ус по ста вља ње мир них од но са ме ђу др жа ва-
ма. Кла сич ни ре а ли сти и струк ту рал ни нео ре а ли сти над ме та ње у 
без бед но сти сма тра ју стал ном и не про ме њи вом цр том ко ја до ми-
ни ра ме ђу на род ним од но си ма, ко ји је та кав услед по ме ну те анар-

14) Ale xan der Wendt, Social Theory of International Politics, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1999, str. 246-312. 
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хич но сти. Упра во из овог раз ло га ни је мо гу ће ус по ста ви ти трај-
ни мир у ме ђу на род ним од но си ма. Арон ову си ту а ци ју об ја шња ва 
де таљ ни је и из ра жа ва пе си ми зам, али као са вре ме ни на уч ник не 
ис кљу чу је ни мо гућ ност ус по ста вља ња мир них од но са ме ђу др жа-
ва ма. Арон ука зу је на не са вр ше ност ме ђу на род ног пра ва и из ра жа-
ва сум њу у ње го во уса вр ша ва ње до сте пе на ефи ка сног ре гу ла то ра 
од но са из ме ђу су ве ре них др жа ва.15) Ка ко је сво је глав но де ло из 
обла сти те о ри је ме ђу на род них од но са пи сао сре ди ном ше зде стих 
го ди на XX ве ка, да кле у вре ме еска ла ци је „хлад ног ра та“, Арон је 
под стак нут сво јим пе си ми змом апе ло вао на му дрост и уз др жа ност 
др жав ни ка ка ко би се из бе гла ну кле ар на ка та кли зма. 

Не до ста ци Аро но вог по и ма ња ми ра су, у исто вре ме, и не до-
ста ци би хеј ви о ри стич ког ту ма че ња дру штве них по ја ва. Оп ти ми-
стич ка или пе си ми стич ка ту ма че ња од ре ђе них по ја ва тре ба за ме-
ни ти објек тив ним на уч ним при сту пом уз при ка зи ва ње ствар ног 
ста ња и узро ка ко ји су до ве ли до од ре ђе ног ста ња. Са мо на тај 
на чин би од ре ђе не рад ње ак те ра до во ди ли до же ље ног ци ља. Ни-
је до вољ но ука за ти са мо на по сто ја ње су штин ске не са вр ше но сти 
ме ђу на род ног пра ва или на чи ње ни цу да по сто ја ње су ве ре но сти 
др жа ва умно го ме оте жа ва спро во ђе ње санк ци ја у ме ђу на род ном 
пра ву и ме ђу на род ним од но си ма, већ тре ба ука за ти на чи ње ни цу 
због че га су ве ре ност до ла зи у су коб са ме ђу на род ним пра вом и под 
ко јим окол но сти ма тај су коб не би по сто јао. Тре ба ука за ти на узро-
ке та квог ста ња и под ко јим окол но сти ма се да та си ту а ци ја мо же 
из ме ни ти. 

Вент је, за раз ли ку од Аро на, ве ћи оп ти ми ста. Тај оп ти ми зам 
про из и ла зи из ње го вог схва та ња струк ту ре ме ђу на род ног си сте ма. 
У том ци љу ис ти че да су ме ђу на род не струк ту ре „ре про ду ко ва не 
или тран сфор ми са не прак сом на ко ји на чин гу бе свој ства ста тич ке 
по за ди не и ти ме лак ше обра зу ју ко лек тив ни иден ти тет“.16) Ко лек-
тив ни иден ти тет је је дан од пред у сло ва ус по ста вља ња мир них од-
но са ме ђу др жа ва ма. Ово схва та ње у пот пу но сти про тив ре чи схва-
та њи ма кла сич них ре а ли ста пре ма ко ји ма су „ме ђу на род ни од но си 
ста тич ко по ље у ко ји ма се од но си мо ћи ре про ду ку ју у бес крај ној 
мо но то ни ји“, али по ла зи од пре ми се ди на ми ке ме ђу на род них од-

15) Де таљ ни је ви де ти у: Ср ђан Сло вић, Ароноватеоријамеђународниходносаиактуелно
косовскопитање, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2009, стр. 109-
113. 

16) Ale xan der Wendt, „Col lec ti ve Iden tity Fro ma tion and the In ter na ti o nal Sta te“, AmericanPo-
liticalScienceReview88, 1994, str. 389. 
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но са и у по ма ло иде а ли стич ком то ну сма тра да ће над ме та ње у 
без бед но сти би ти на до ме ште но са рад њом у истом. 

Гло ри фи ка ци ју ста во ви ма Вен та да по ме ну ти дру штве ни чи-
ни о ци (иде је, пред ста ве, зна че ња и за јед нич ка уве ре ња) пре суд но 
ути чу на по на ша ње др жа ва и да се ци ље ви уну тра шње и спољ-
не по ли ти ке нај че шће оства ру ју пре са рад њом не го над ме та њем, 
пру жи ли су до га ђа ји у ис точ но е вроп ским зе мља ма за вре ме па да 
ко му ни зма кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Ов де тре ба узе ти оне зе мље ко је су ову тран зи ци ју 
ка за пад ним де мо кра ти ја ма из вр ши ле без ра то ва и су ко ба. У тим 
зе мља ма су се до га ђа ји од и гра ли за па њу ју ћом бр зи ном; оне су по-
хр ли ле ка члан ству у европ ским еко ном ским и вој но-по ли тич ким 
ор га ни за ци ја ма. Код њих је сна гом дру штве них чи ни ла ца до шло 
до пре о бли ко ва ња та да шње ма те ри јал не струк ту ре. Марк со вим 
реч ни ком ре че но, над град ња је из вр ши ла по вра тан ути цај на ба зу, 
дру штве на свест на дру штве но би ће. Ова ква оп сер ва ци ја со ци јал-
них кон струк ти ви ста би би ла ви ше пра ви ло не го из у зе так да то ком 
над ме та ња два вој но-по ли тич ка бло ка ни је до шло до по су ста ја ња 
јед ног од њих у тр ци за гло бал ну над моћ, што је ре зул тат ма те ри-
јал не струк ту ре. Бли жа исти ни је тврд ња да је на ве де на си ту а ци-
ја у ис точ но е вроп ским зе мља ма ви ше би ла сплет окол но сти не го 
стро го пра ви ло. Нај ко рект ни ји и на уч но за сно ван од го вор би био 
да се ту ра ди ло о ме ђу соб ном ути ца ју дру штве них и ма те ри јал них 
чи ни ла ца, уз од ре ђе ну пре ва гу ових по то њих. Да то ни је та ко, че му 
он да осни ва ње и ја ча ње еко ном ских и вој но-по ли тич ких ор га ни за-
ци ја (НА ТО и ЕУ)? 

Глав на раз ли ка из ме ђу Аро но вог и Вен то вог схва та ња ме ђу на-
род них од но са је сте историјско про у ча ва ње. По Аро ну, не мо гу ће 
је при сту пи ти со ци о ло шкој ана ли зи де тер ми нан ти и пра ти ти по на-
ша ње др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма без исто риј ског про у ча ва-
ња. Основ на ду жност со ци о ло га са сто ји се у то ме да сво је тврд ње 
за сни ва на чи ње ни ца ма, а не ап стракт ним спе ку ла ци ја ма. Вент је 
скрај нуо исто риј ско про у ча ва ње, та ко да ни је у пот пу но сти ус пео 
да бо ље ана ли зи ра со ци јал но-кон струк ти ви стич ку ствар ност ме-
ђу на род них од но са ба зи ра не на чи ње ни ца ма. Са вре ме на кон сте-
ла ци ја ме ђу на род них од но са се не мо же об ја сни ти без исто риј ског 
про у ча ва ња (у Аро но во вре ме то су би ли бло ко ви, рав но те жа сна-
га, од но си из ме ђу бло ко ва, не свр ста не и не у трал не зе мље, док би 
за Вен та то би ле по сле хлад но ра тов ске про ме не у ме ђу на род ним 
од но си ма, по ја ва но вих ви до ва мо ћи и др.). 
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SrdjanSlovic
ARON’SREALISMANDWENDT’S

SOCIALCONSTRUCTIVISM
Rеsumе

Aron’smainworkfromthefieldofinternationalrelations
„Paixetguerreentrelesnations“(PeaceandWaramong
Nations“)marksaturningpointinthedevelopmentofin-
ternationalrelationsinEurope.Theturningpointconsists
ofthefoundationofanewschoolandorientationininter-
nationalrelations–historico-sociological.
By using of analitico-synthetical and historical method,
basiccategoriesfromthetheoryofinternationalrelations
willbetreated:force,power,war,peace,balanceofpower,
andnationalinterest.Aronputsforceandpowerinthefo-
cusofhisanalysisindicatingthewaysoftheirovercoming
atthesametime.Elementsofpowerare,atthesametime,
factorswhichtheforeignpoliticsdecision-makersshould
takeintoaccountduringtheforeignpoliticsrunning(geo-
graphic,demographic,nations,politicalregimes,andide-
ologies).Arongivesaspecialimportancetopoliticalre-
gimesandideologies,sincethewholematerialresources,
size of the territory, and number of population isworth
littleshouldtheyarenotframedintoanadequatepolitical
systemcontainingprogressinitself.
 By analysing the relationship between war and peace,
Arongivestheessenceofhistheoreticanalysis.Theuseof
forceisexplainedbyfactorswhicharedeterminingit.Due
tothelackofsupremearbiter,internationalrelationscon-
tainthealternativeofwarorpeace(diplomatandsoldi-
er).IntheColdWarcircumstances,relationshipsbetween
twoleadingblockswerebasedonthedeterrencestrategy.
Aronexpressesthepessimismregardingthepossibilityof
peacefulrelationshipsestablishingamongnations.Itcan
beachievedneitherbymeansoffederationnorbymeans
oflaw(collectivesecurity).Heonlyconcludesthesovere-
igntyistobethemainobstacletothecreationofthestate
of peace, but does not engage himself concretely in the
conflictofsovereigntyandprinciplesofinternationallaw.
Thus,hemissesanobjectivescientificapproach.
Wendttakesintoaccountclassicrealisticpostulatessuch
asforceandpower,butaddsalsoideas,imagesandsigni-
ficances.Theyhaveimpactonthestructureandviceversa.
Internationalsocietyistobefoundinthestateofanarchy
includingclassicgameofpower.Heputsinthecentreof
his analysis the collective identity of states. Since these
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identitiesbasedontheimagesandfeelingsarehardputto
bechanged,inthatwaysocialconstructionofthesystem
ismorestatic.
ThesimilaritybetweenAron’sandWendt’sconception is
beingnoticedintheirinitialattitudes.Wendt’sconceptof
theanarchical society isanalogous toAron’sconceptof
peaceandwarininternationalsystem–alternativetope-
aceandwarduetothefactinternationalrelationsarethe
interstateones.Moreprecisely,Wendt’sstateofanarchy
ofinternationalsystemisanalogoustoAron’sclassifica-
tionofhomogenousandheterogeneous systems.Bothof
themareinfavourofinternationalco-operationbearing
inmindasmalldifferencethatWendtismorepronetoco-
operation thanAron. In thatwayWendt is approaching
tocontingentneorealistscomparingwithstructuralones.
Wendt is called the „bridges constructor“ between rea-
lists,neorealists,liberalinstitutionalists,socialconstruc-
tivistsandglobalists.
Themaindifferenceamongthemconsists in thepossibi-
lity of peaceful relationships establishment among sta-
tes.Aronismorepessimisticsincehedoesnotbelievein
the transformation of states, international law is imper-
fect,and there is the lackof sanctions.On thecontrary,
Wendt,althoughheacceptsbasicprinciplesofrealism,is
moreoptimisticandbelievesinthepossibleco-operation
amongstates.
Keywords:realism,socialconstructivism,anarchicalso-
ciety,peace,war,co-operation,competition,international
law.

 Овај рад је примљен 14. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

ПОЛИТИЧКАМИСАОПРЕДРАГАДРАГИЋА
КИЈУКА**

Сажетак
Аутор је у овом раду, презентовањем главних дела
Предрага Драгића Кијука, представио и политич
кумисаоовогсвестраногмислиоца.ОсновуКијукове
мисличинефилософија,религијаиполитика,посебно
хришћанствоиправославноСрпство.Овосутемеса
држанеусвимњеговимрадовима.Кијуковаполитич
ка мисао произлази изшироких координатањеговог
енциклопедијског знања из историје и историје хри
шћанкемислиињенезападнепапскепраксеполитич
когхришћанства;хришћанствабезХриста.
УсредиштусвихКијуковихписанихиусменихпрегну
ћаналази се српскинарод;његовамартиријска суд
бина, страдања и стремљења, и она представљају
основнимотивКијуковогдуховногимисаоногбденија
ибеспоштедногјавногангажмана.Уоквируизучава
њанационалногпитањаКијукдетаљноизлажесво
је ставове о Ватикану,фашизму, католичењуСрба,
Европи,Америци,западномполитичкомхришћанству,
атлантократији,Хашкомтрибуналу,Србимакаоли
тургијскојзаједници,њиховомположајуданас,итд.
Кључне речи: Кијук, православље као изворно хри
шћанство,Србикаолитургијсказаједница,папство,
западно политичко хришћанство, Ватикан, Европа,
Америка,атлантократија.

* Др Мом чи ло Су бо тић, на уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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КИЈУК:ФИЛОСОФИЈА,ХРИШЋАНСТВО,ПОЛИТИКА

Pре драг Р. Дра гић Ки јук (1945-2012) спа да у ред во де ћих са-
вре ме них срп ских ин те лек ту а ла ца. Еру ди та, пи сац и бе сед ник, 

књи жев ни и ли ков ни кри ти чар, кри тич ки исто ри чар ен ци кло пе-
диј ског зна ња, ми сли лац из вор ног хри шћан ства - пра во сла вља и 
„од ли чан по зна ва лац фе но ме на пап ске иде о ло ги је“, али не ма ње и 
по ли тич ки пи сац и по сле ник одан иде ји срп ске са бор но сти. По врх 
то га, Ки јук је био и од ли чан по зна ва лац срп ско хр ват ског ет но је-
зич ког фе но ме на.

Сту ди рао је на Прав ном, Фи ло зоф ском и Фи ло ло шком фа кул-
те ту (ма ги стар ју го сло вен ске књи жев но сти), али Ки ју ко ва ду хов-
ност, ми сао, зна ње и ан га жман умно го ме над ма шу ју ње го ву фор-
мал ну на о бра збу. Аутор је пре ко 20 књи га есе ја, пет на стра ним 
је зи ци ма, ан то ло ги је ста ре срп ске књи жев но сти „Сред ње ве ков но и 
ре не сан сно срп ско пе сни штво 1200-1700“ на ен гле ском 1987; ка пи-
тал ни збор ник срп ске хро ни ке „Ca te na mun di“; збир ке по ли тич ких 
огле да „Bes ti a ri um hu ma num“ и дру гих. Про гла шен je од Ин тер на-
ци о нал ног би о граф ског цен тра 2010. за јед ног од сто сло бод них 
свет ских ми сли ла ца, укљу че ног, би о би бли о граф ском од ред ни цом, 
у Кем бри џо во из да ње „2000 ин те лек ту а ла ца у 21. ве ку“.1)

Ки јук је био је дан од осни ва ча Фон да исти не у Бе о гра ду, Свет-
ског са бо ра Ср ба у Хај дел бер гу, Цен тра за хри шћан ске сту ди је у 
Бе о гра ду, удру же ња Срп ска на ци о нал на свест, а ини ци рао је и био 
је дан од пот пи сни ка чу ве не де кла ра ци је Сло во о срп ском је зи ку. 
Уре ђи вао је би бли о те ке „Срп ска ди ја спо ра“ и „Срп ска по ро дич на 
би бли о те ка“. Ду го го ди на је уре ђи вао „Срп ски књи жев ни ма га зин“ 
и „Књи жев не но ви не“. По ре клом Кра ји шник Ки јук је био пред сед-
ник На ци о нал ног са ве та Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не.2)

Ки ју ков дво том ни збор ник Ca te na mun di (Ве ри ге све та) на 
1.800 стра на при ка зу је му че нич ку исто ри ју срп ског на ро да на 

1) Вла ди мир Ди ми три је вић, „За ве штај на књи га Ки ју ко ва“ (Пре драг Р. Дра гић Ки јук: 
Хри шћан ство без Хри ста, Ра шка шко ла, Бе о град, 2012), у: Кијук:мудраптицаљубави, 
при ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са бор Двери, Из да вач ка ку ћа CatenaMun
di, Be o grad, 2012, стр. 235.

2) Пре драг Дра гић во ди по ре кло са Ба ни је, из се ла Бли ња код Пе три ње, ода кле су му се 
ро ди те љи, на кон оку па ци је и ус по ста вља ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 1941. го ди не, 
пре се ли ли у Ср би ју, у Кра гу је вац, у ко јем је Ки јук ро ђен, 1945. го ди не. На ди мак Ки јук 
је по ро дич ни а ве зан је за не ког од ње го вих пре да ка ко ји је ди зао бу не на Ба ни ји про тив 
аустриј ске вла сти. 



стр:1958.

- 21 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

„свет ским ве ри га ма“, ко ји је увек пред ста вљао „Ис ток на За па ду и 
За пад на Ис то ку“. 

У овом члан ку пре зен то ва ће мо са мо кра ћи пре глед 
Ки ју ко вог за ма шног опу са, пре вас ход но оног ко ји се од но-
си на на слов на ше те ме, или је на не ки на чин по ве зан с њом. 
Уоста лом, Ки ју ко ва по ли тич ка ми сао про из ла зи из ши ро ких 
ко ор ди на та ње го вог ен ци кло пе диј ског зна ња из исто ри је и 
исто ри је хри шћан ке ми сли и ње не за пад не пап ске прак се - 
по ли тич ког хри шћан ства; хри шћан ства без Хри ста. Ки ју ко ву 
ми сао „мо же се пред ста ви ти и као тро у гао чи је угло ве чи не 
фи ло со фи ја, ре ли ги ја и по ли ти ка, а уну тра шњост хри шћан-
ство, пра во слав но Срп ство“3).

Већ у сво јој књи зи Кушач и искупитељ (Бе о град, 
1990), ко ја је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње ин те лек ту ал не 
јав но сти, Ки јук, по нет „ег зи стен ци јал ним оп ти ми змом“ за-
сно ва ном на „свом хри шћан ском, пра во слав ном, ви зан тиј-
ском по гле ду на свет“, у књи жев ну кри ти ку уно си ре ли ги о-
зно, хри шћан ско – пра во слав но схва та ње и ту ма че ње све та.4)

BESTIARIUMHUMANUM

У сре ди шту свих Ки ју ко вих пи са них и усме них прег ну ћа на-
ла зи се срп ски на род; ње го ва мар ти риј ска суд би на, стра да ња и 
стре мље ња, и она пред ста вља ју основ ни мо тив Ки ју ко вог ду хов-
ног и ми са о ног бде ни ја и бес по штед ног јав ног ан га жма на. Та ко је 
на ста ла књи га Bestiariumhumanum(Бе о град, 2002)5), ко ја пред ста-
вља сво је вр сни по ли тич ки днев ник ко ји је Ки јук во дио од 1995. 
до 2000. го ди не. У ње му се Ки јук, нај че шће у име Свет ског са бо-
ра Ср ба, али и Фон да исти не, Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Цр-
кве но – на род ног са бо ра и дру гих удру же ња, по ја вљу је као глав на 
по кре тач ка сна га ко ја упу ћу је апе ле и до но си раз не де кла ра ци је 

3) Проф. др Ми лан Пе тро вић, „Апо сто ли сто риј ске исти не“, збор ник ра до ва: Кијук:мудра
птицаљубави, при ре дио Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са бор Две ри, Из да вач ка ку-
ћа Ca te na Mun di, Бе о град, 2012, стр. 27. 

4) Ви ди ши ре: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Кушачиискупитељ, БИГЗ, Бе о град, 1990; као и: 
Проф. др Ми лан Пе тро вић, нав. де ло

5) Пре драг Р. Дра гић Ки јук,Bestiariumhumanum, По ли тич ки днев ник, ИКП „Ни ко ла Па-
шић“, Бе о град, 2002.
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и ре зо лу ци је и отво ре на пи сма, на сло вље на срп ским др жав ним и 
цр кве ним чел ни ци ма, као и мно гим свет ским др жав ни ци ма и ин-
сти ту ци ја ма.

Из дво ји ће мо не ке од ва жних пи та ња ко је је Ки јук у вре ме раз-
би ја ња ју го сло вен ске др жа ве, стра да ња и дис кри ми ни са ња Ср ба и 
њи хо вих пра ва слао на мно ге зна чај не адре се. У Отво ре ном пи сму 
ше фо ви ма вла да др жа ва Евро пе, Аустра ли је, Ази је и Аме ри ке, Ки-
јук пре но си пи смо Фи ло зоф ског дру штва Ср би је, Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је и Фон да исти не о ге но ци ду над срп ским на ро дом , 
и то 1995. про гла ше не го ди ном ме ђу на род ног пра ва, у ко јем се ука-
зу је на ет нич ко чи шће ње и стра да ње Ср ба, као ре зул тат „гми жу ћег 
фа ши зма“ (Но ам Чом ски). У Пи сму се ука зу је да ова по ја ва има 
ду бље ко ре не, и да не ма ве ли ке раз ли ке из ме ђу па ро ле ко ју у сво-
јој књи зи из но си Kla us Bit ter mann „Ser bien muss ster bien“( Ber lin, 
1914), и Кин ке ло ве: „Ser bien muss man in die knie zwin gen“; у пр вој 
„Ср би ја мо ра умре ти“, а у дру гој из о па че ној прет њи по ли тич ког 
хри шћан ства „Ср би ја се мо ра ба ци ти на ко ле на“.

На кон па да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, Ки јук у пи сму па три-
јар ху Па влу из но си низ по да та ка о стра да њу Ср ба, и под се ћа да је 
крај ње вре ме да СПЦ бра ни свој на род та ко што ће на „све то чу-
до ви ште“ из Ри ма ба ци ти ана те му, јер се са мо на тај на чин мо же 
од бра ни ти од „па по хр ват ске па то ло ги је, од европ ског по мра че ња 
ума, од аме рич ког ан ти хри шћан ства...“6)

У ви ше апе ла и на раз не адре се Ки јук ис пред на ве де них ин-
сти ту ци ја зах те ва да се са зо ве ме ђу на род на кон фе рен ци ја на ко јој 
ће би ти ре ша ва на и га ран то ва на пра ва Ср ба у Хр ват ској и пра ва 
Ал ба на ца у Ср би ји... Овај већ ду го по сто је ћи зах тев Свет ског Са-
бо ра Ср ба (у да љем тек сту ССС), у ра зним при ли ка ма до ста вљан 
је Европ ској уни ји, Са ве ту без бед но сти и Кон такт – гру пи (ина че 
по др жан од Швед ске) Хен ри Ки син џер је по здра вио са одо бра ва-
њем, а Фи ли пе Гон за лес га је оце нио као је ди но и ло гич но ре ше-
ње.7)

У Про тест ној но ти Ха шком три бу на лу Ки јук на во ди мно ге Ср-
бе уби је не у Ха гу или при ли ком њи хо вог хап ше ња, као што је др 
Ми лан Ко ва че вић, ко ји је имао тра гич ну суд би ну јер је као де те 
био за тво ре ник на ци стич ког хр ват ског ло го ра Ја се но вац. Алек сан-

6) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, исто, 28.
7) Исто, 165.
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дар Сол же њи цин, је дан од нај ве ћих ру ских и са вре ме них свет ских 
пи са ца, ка же да Три бу нал ни је ни шта дру го, до „ин кви зи ци ја XX 
ве ка“. Ко ли ко су ха шке оп ту жни це не по у зда не по ка зу је и по да так 
да је на ли сти оп ту же них био и ју нак јед ног Бу ла то ви ће вог ро ма на: 
дон Гру бан.

У Пи сму ко је је ССС упу тио ЕУ, ОУН и Кон такт гру пи 26. ја ну-
а ра 1999. тра жи се са зи ва ње Ме ђу на род не кон фе рен ци је о пра ви ма 
Ср ба у Хр ват ској и пра ви ма Шип та ра у Ср би ји. Из ме ђу оста лог у 
овом пи сму сто ји и сле де ће: „Срп ско пи та ње“ тре ба ре ша ва ти јав-
но (а у окви ру ње га и пра ва ма њин ске за јед ни це срп ских Шип та ра 
на Ко со ву и Ме то хи ји, то јест ју жном де лу Ср би је), це ло ви то и 
евро по цен трич но јер Бал кан ни је са мо ко лев ка европ ске ци ви ли-
за ци је већ и ла тент но „бу ре ба ру та“. Уко ли ко се та ко зва но ис точ но 
пи та ње као „бал кан ско пи та ње“ и „срп ско пи та ње“ не ре ши сход-
но ме ђу на род ним нор ма ма и јед на ким пра ви ма и оба ве за ма свих 
ко ји на Бал ка ну жи ве - до ћи ће до бал ка ни за ци је, гер ма ни за ци је 
и аме ри ка ни за ци је Евро пе. Уто ли ко је и бал кан ско „бу ре ба ру та“ 
пре двор је „ба ру та не Евро пе“.8)

АТЛАНТОКРАТИЈАКАОЈЕЗУИТСКИИДЕАЛ

Пи та њем раз би ја ња и рас па да СФРЈ и уло ге Аме ри ке и Евро пе 
у том зло чи ну, и на став ком њи хо ве не при ја тељ ске по ли ти ке пре ма 
Ср би ма и њи хо вим др жа ва ма, пре вас ход но по сред ством Ха шког 
три бу на ла, као и мно гим дру гим пи та њи ма из до ме на исто ри је и 
иде о ло ги је Ва ти ка на, Ки јук се ба вио у сво јој књи зи Атлантокра
тијакаојезуитскиидеал (Бе о град, 2006).9)

 Ова из ван ред на књи га, за сно ва на на из у зет ној Ки ју ко вој фи-
ло зоф ско- исто риј ској и са вре ме но по ли тич кој оба ве ште но сти, го-
во ри о атлан то кра ти ји као „фе но ме но ло ги ји зла за па да“, али она 
исто вре ме но пред ста вља „ма ни фест срп ске са бор но сти, као ду хов-
ног од го во ра и пре ва зи ла же ња то га зла и тим злом пре за си ће ног 
За па да“.10) У овој књи зи мо же мо про чи та ти и то да је: „ Пла ни ра ни 
рат на те ри то ри ји Ју го сла ви је и по сле дич но раз би ја ње Ју го сла ви-
је на ја вио је иде о лог Три ла те ра ле, Збиг њев Бже жин ски, ра ни је у 
Уп са ли 1978. (на Ме ђу на род ном кон гре су со ци о ло га)... По што је 

8) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Bestiariumhumanum, исто, 209.
9) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Атлантократијакаојезуитскиидеал, Бе о град, 2006.
10) Проф. др Ми лан Пе тро вић, нав. де ло, 30.
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смр ћу Шар ла де Го ла пре тво ре на у аме рич ки по ли тич ки до ми ни-
он, Евро па је ре ви та ли зо ва ла исто риј ску ср бо фо би ју (Не мач ка) и 
ан ти пра во слав ни то та ли та ри зам (Ва ти кан)... Аме рич ки рат за мир 
био је на чин да САД из бо ре уло гу кре ди то ра ју го сло вен ских му-
сли ман ских за јед ни ца“.11) „Но ви кон кви ста до ри“, ка ко их на зи ва 
Ки јук, већ 1993. осни ва ју вој ни ad hoc суд (Три бу нал у Ха гу), ко ји 
тре ба да по мог не у ре ви зи ји исто ри је и Ср бе (у ко рист Ва ти ка на и 
Не мач ке) про гла си за ге но ци дан на род. Усле дио је об ра чун За па да 
са Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Не чу ди сто га не за ин те ре со ва-
ност НА ТО на шип тар ско ру ше ње пре ко 150 срп ско - пра во слав-
них са крал них обје ка та..., а по след њи по гром над Ср би ма (март 
2004) из ве ден је за хва љу ју ћи про гра ми ра ној инерт но сти не мач ких 
„сна га ми ра“12). 

„НА ТО је – ис ти че Ки јук, са мо пре то ри јан ска гар да но ве зло-
ћуд не иде о ло ги је од но сно атлан то кра ти је“. И овај кон цепт за пад-
них кон кви ста до ра Ки јук про те же да ље у про шлост, по вла че ћи па-
ра ле лу са исто вет ном по ли ти ком Ва ти ка на, и за пад ног по ли тич ког 
хри шћан ства и њи хо ве уло ге у до ла ску Хи тле ра на власт 30-тих 
го ди на про шлог ве ка. Сво ју уло гу по ред па пи ста има ли су и про те-
стан ти – еван ге ли сти, ко ји се бе на зи ва ју и Ауг сбур шком кон фе си-
јом јер су 1550. Лу те ро ве при ста ли це у Ауг сбур гу под не ли пи сме-
не до ка зе сво јих уве ре ња.

Прак тич но, при хва та ње и по др жа ва ње Хи тле ра ути ца ло је на 
за јед нич ку по ли ти ку па пи ста и про те ста на та, „па ти ме и уга си ло 
њи хо ва исто риј ска не при ја тељ ства“. Ки јук ис ти че да је „спре га 
ових по ли тич ких ауто ри те та и ауто ри та ра ца из гра ди ла чи тав иде-
о ло шки ин стру мен та ри јум ка ко би гло ба ли зам пред ста ви ли као 
три јумф де мо кра ти је. То ме ци љу слу же и „ху ма ни тар не“ вој не ак-
ци је, и пре вен тив но пра во ad hoc пре ки су до ви и људ ска пра ва (ко ја 
гло ба ли сти не из бе жно кр ше) и не вла ди не ор га ни за ци је ко је су у 
слу жби вла да или аген ту ра др жа ва што про по ве да ју ин тер вен ци-
о ни стич ку де мо кра ти ју... Док је НА ТО на вод но шти тио Евро пу од 
ко му ни стич ке дик та тор ске иде о ло ги је, Гру па Бил дер берг и по том 
Три ла те ра ла ће у свој про грам гло ба ли стич ке бан ко кра ти је угра ди-
ти мо де ле (ММФ, Свет ска бан ка и сл.) за оства ри ва ње пла не тар не 
мо ћи. Гру па Бил дер берг из но ва спро во ди Фун ков на ци стич ки план 

11) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Атлантократијакаојезуитскиидеал,Бе о град, 2006, 6.
12) Исто, 9.
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за ства ра ње европ ске уни је а Три ла те рал на ко ми си ја план за усме-
ра ва ње свет ске по ли ти ке“.13)

Гло ба ли сти, шти те ћи свој ин те рес, ру ше мул ти ет нич ке др жа-
ве, по том ства ра ју мо но ет нич ке (по пут Сло ве ни је или Хр ват ске), а 
та мо где су се Ср би одр жа ли, же ле да на мет ну мул ти ет нич ку др жа-
ву (БиХ, у ко јој би до ми на ци ју има ли Бо шња ци, или „Ко со во“ на 
ко јем Шип та ри спро во де стал ни те рор над Ср би ма и не ал бан ским 
ста нов ни штвом). Ова прин ци пи јел но не прин ци пи јел на по ли ти ка 
тран спа рент но се по ка зу је у др жа ви Изра ел, аме рич ког шти ће ни-
ка, у ко јој прин цип мул ти ет нич но сти не ва жи. За да так Три ла те рал-
не ко ми си је је, ка ко је за ме сеч ну ре ви ју „En ter pri se“ (1978) де цид-
но из ја вио Ед монд Рот шилд (Ed mond de Rots hild): „Пре пре ка ко ју 
сад тре ба от кло ни ти – то је на ци ја“.14)

Ово ће, као и кон цепт гло ба ли зма по др жа ти и Ва ти кан. Па па 
об ја вљу је по сла ни цу (25. мај 1995) „Да сви јед но бу ду“ (Ut unum 
sint) „...Баш за то је би ло при род но да Евро па по др жи аме рич ко 
раз би ја ње Ју го сла ви је у тре нут ку ка да, ује ди ње на, ре ви та ли зу је 
нео ко ло ни ја ли зам као по лу гу аме ри зма то јест гло ба ли зма...Аме-
рич ка ад ми ни стра ци ја оме те на у по ли тич ком раз во ју, пред ња чи ла 
је у ства ра њу усло ва за ани хи ла ци ју Ср ба. ..., јер Ср би као ни жа ра-
са, Ви зан тин ци и ба шти ни ци бал кан ске ци ви ли за ци је, не сме ју да 
има ју на ци о нал ну др жа ву...15) У аме рич ка по ли тич ка не по чин ства 
и зло чи не пре ма Ср би ма, Ки јук убра ја Во ке ров слу чај Ра чак, као 
и дру ге слу ча је ве у ра ту 1991-1995, ко ји су се од ви ја ли у ре жи ји 
аме рич ких оба ве шта ја ца, и ту спа да ју Ву ко вар, Ду бров ник, Са ра-
је во, Сре бре ни ца. Све је то, пре ма Ки ју ку, „про из вод ња слу ча ја“. 
Свој став Ки јук по ја ча ва сна жним ауто ри те том бри тан ског пи сца 
Ха рол да Пин те ра, ко ји о аме рич кој спољ ној по ли ти ци из но си сле-
де ћи став: „Аме рич ка спољ на по ли ти ка би се мо гла од ре ди ти на 
сле де ћи на чин: по љу би ме у зад њи цу или ћу те шут ну ти у гла ву. 
Ми ло ше вић је од био да по љу би тур Аме ри ци, па је Клин тон шут-
нуо у гла ву срп ски на род (а не Ми ло ше ви ћа лич но), за стра шу ју ћим 
по сле ди ца ма по жи те ље Ко со ва и Ме то хи је... Блер је онај ко ји жар-
ко љу би Клин то но ву зад њи цу и се бе за ми шља у уло зи го спо ђе Та-
чер... Ни во ин те ли ген ци је ко ји је у чи та вом по ду хва ту упо тре бљен 

13) Исто, 10.
14) Исто, 12.
15) Исто, 13.
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био би па те ти чан да ни је ин фан ти лан. Аме ри ка је да нас оли че ње 
нај ве ће мо ћи – из ван сва ке кон тро ле“. (The Gu ar dian, 8.04.1999.)16)

Исто ри ја се по на вља. Ки јук на во ди убе дљи ве до ка зе за сле-
де ће ге о по ли тич ке па ра ле ле и бес кру пу ло зне екс пе ри мен те пре ма 
срп ском на ро ду, ко је су спро во ди ли пред став ни ци цр не ин тер на ци-
о на ле: Ре зо лу ци ја 757 СБ ко ло ни зи ра них УН (30. мај 1992) ко јом 
се уво де санк ци је СР Ју го сла ви ји од но сно срп ском на ро ду – ре при-
за је ца рин ског ра та Аустро у гар ске про тив Ср би је 1910. го ди не; 
ста вља ње под аме рич ки про тек то рат 1995. Бо сне и Хер це го ви не 
– ре при за је аустриј ске анек си је Бо сне из 1908; оку па ци ја срп ске 
ре ги је Ко со ва и Ме то хи је од стра не НА ТО али јан се 1999. прет-
ход но се до го ди ла 1941. ка да је иста област би ла по де ље на из ме-
ђу ита ли јан ског, не мач ког и бу гар ског оку па то ра то јест он да шње 
али јан се.17)

Ка да го во ри о Аме ри ци и ње ном им пе ри јал ном успо ну Ки јук 
ис ти че да је све по че ло Ру звел то вим жр тво ва њем Перл Хар бу ра (7. 
XII 1941.) а окон ча но 11. сеп тем бра 2001. Бу шо вим жр тво ва њем 
Тр го вин ског цен тра, ка ко би се из вр ши ла фа на тич на хо мо ге ни за-
ци ја на ци је... За Евро пу, па та ко и срп ски на ци он ко ји је у XX ве ку 
до жи вео три ге но цид на по гро ма, овај нео ко ли ни јал ни екс пе ри мент 
пред ста вља исто риј ски иза зов од че га за ви си по ли тич ка бу дућ ност 
Ста рог кон ти нен та.18)

Аме ри ка, то јест аме рич ки на род спа се ње тре ба да по тра жи 
у упо ри шту ко је, ка ко ис ти че Ки јук, „sal to mo ra le не пре и на ча ва у 
sal to mor ta le“, а Евро па „да се осло бо ди де ла соп стве не би о гра фи је 
(ко ло ни јал ног евро по цен три зма) и од лу чи од обла пор ног аме ри ка-
ни зма... Жорж Кле ман со, од луч но је по ка зао пр стом на по вам пи-
ре ну кон кви сту. И упо зо рио: „Аме ри ка је је ди на на ци ја у људ ској 
исто ри ји ко ја је на чу до ви шан на чин из вар вар ства ди рект но пре-
шла у де ге не ра ци ју, без уоби ча је ног раз до бља ци ви ли за ци је“.19)

Под на сло вом „НА ТО уби ја епо ху“, Ки јук на во ди две ра си-
стич ке из ја ве ци ви ли зо ва них за пад ња ка: јед ну лор да Ове на, да 
„свет ни је имао са о се ћа ња за не сре ћу срп ског на ро да – јер је пра-
во сла ван“ и дру гу бив шег ге не рал ног се кре та ра НА ТО – фа лан ге, 

16) Ви ди: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 15.
17) Исто, 17.
18) Исто, 26-27.
19) Исто, 27.
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Ви ли ја ма Кла са, „да је ви зан тиј ски ре ци див усло вио ин тер вен ци ју 
на Бал ка ну“.20)

Сто га ни је ни ка кво чу до да су Ср бе, нај пре у Срп ској Кра ји ни, 
за тим у Ре пу бли ци Срп ској, по том и у Ср би ји, ма ње у Цр ној Го ри, 
бом бар до ва ле и де сне и ле ве европ ске вла де, и со ци јал де мо кра те и 
зе ле ни у Не мач кој, и со ци ја ли сти у Фран цу ској и ла бу ри сти у Ен-
гле ској и де мо кра те у Аме ри ци, и оне су да нас но си о ци по ли ти ке 
но вог свет ског по рет ка. По ка за ли су то и Блер, и Со ла на, и Фи шер, 
и Ши рак, и Гон за лес...

Ко ли ко су за пад ни по ли ти ча ри, уоп ште, упу ће ни у по зна ва ње 
при ли ка у по је ди ним зе мља ма све та, па и Евро пе, го во ри и сле де ћи 
при ме ри. Аме рич ки др жав ни се кре тар Хи ла ри Клин тон је из ја ви-
ла у Истам бу лу ка ко је „ја ко срећ на што се на ла зи у зе мљи ко ја је 
ко лев ка де мо кра ти је, пра во сла вља и то ле ран ци је“. Или Ден Квеј-
ли, не ка да шњи аме рич ки пот пред сед ник, по сле пу та по Ју жној 
Аме ри ци: „Не дав но сам се вра тио са пу та по Ла тин ској Аме ри ци. 
Је ди но што жа лим је то што ни сам у шко ли озбиљ ни је учио ла-
тин ски да бих мо гао да раз го ва рам са тим љу ди ма“.21) За тим је дан 
Евро пља нин, ге не рал ни се кре тар НА ТО, Џорџ Ро берт сон, прав да-
ју ћи агре си ју про тив Ср ба, и об ра чун са Ми ло ше ви ћем, го во рио 
је да За пад та квог чо ве ка „мо ра за у ста ви ти“ јер во ди „ге но цид ну 
по ли ти ку про тив Ал жи ра ца“.22)

АМЕРИКАНИЗАЦИЈАЕВРОПЕ

Од Дру гог свет ског ра та прак тич но се од ви ја про цес аме ри ка-
ни за ци је Евро пе. Из ге о по ли тич ких раз ло га Аме ри ка бра ни свој 
„на ци о нал ни ин те рес“ на Бал ка ну. „...Ислам ски клин на Бал ка ну 
је нај ва жни ја ка ри ка у си сте му аме ри ка ни за ци је Евро пе, па је за-
то Аме ри ка кре ну ла у раз би ја ње Ју го сла ви је, отва ра ње бал кан ског 
про бле ма на вод но због при ми тив них, ти ран ских и ви зан тиј ских 
Ср ба не би ли се учвр сти ла и европ ски уте ме љи ла из ме ђу Отран-
ских вра та (Јон ско и Ја дран ско мо ре, за што се ак ту е ли зу је Ал ба ни-
ја)...23) НА ТО ари јев ски по ход пре ма Ис то ку усле дио је на кон срп-
ског од би ја ња аме рич ког (шип тар ског) дик та та у Рам бу јеу (6-23 
фе бру ар 1999). „Не ка да шњи гер ма но цен три зам за ме нио је нар ци-

20) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 31-32.
21) Исто, 49-50.
22) Исто, 75.
23) Исто, 60-61
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со а ме ри зам, па се DrangnachOsten (пут на Ис ток) да нас из го ва ра 
на је зи ку стра те га гло бал не им пе ри је, на ен гле ском“.24) Ки јук при 
то ме ис ти че да су Аме ри кан ци Мон ро о ву, Ре га но ву и Клин то но-
ву док три ну све ли на Хи тле ро ву док три ну; те да за то на про сто ру 
ко ји је про гла си ла сво јим Аме ри ка гра ди мир, сло бод но дру штво 
и мул ти ет нич ку за јед ни цу у Бо сни, на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ма ке-
до ни ји. И за ту сво ју док три ну, ко ја се по ка за ла као ого ље на си ла 
у на па ду на јед ну су ве ре ну др жа ву, ин стру мен та ли зо ва ла број ну 
ко а ли ци ју уну тар Европ ске за јед ни це. И то сво је вар вар ство бра не 
соп стве ним на ци о нал ним ин те ре сом.

За то вре ме ал бан ски се па ра ти стич ки фал си фи ка то ри оти ма ју 
срп ску ба шти ну на Ко со ву и Ме то хи ји, и са мо срп ско Ко со во и Ме-
то хи ју. Ни њих ни њи хо ве мен то ре не ин те ре су ју исто риј ске чи ње-
ни це да се ра ди о искон ској срп ској зе мљи, да је и област да на шње 
се вер не Ал ба ни је исто риј ска област срп ског на ро да, а то је област 
око Ска дра и Дра ча и ре ке Цр ног Дри ма, за тим Авло не. Ђор ђе Ка-
стра то вић Скен дер бег (1405-1468) у европ ској исто ри о гра фи ји по-
сто ји као Ср бин. Ро ди те љи су му се зва ли Иван и Во ји сла ва. Имао 
је пет се ста ра (Ма ри ја, Влај ка, Ан ге ли на, Је ла и Ма ми ца) и три 
бра та (Ста ни ша, Ре пош и Кон стан тин). По мај ци је од Цр но је ви ћа. 
Да нас га сво ја та ју ко сов ски Шип та ри и у При шти ни су му као свом 
на ци о нал ном ју на ку по ди гли спо ме ник; ње му и аме рич ком пред-
сед ни ку Клин то ну, глав ном кре а то ру шип тар ске НА ТО др жа ве на 
срп ској те ри то ри ји.

Сто га је и Ве тон Су рои, је дан од ин те лек ту ал них ко ри фе ја и 
за го вор ни ка са мо стал не шип тар ске др жа ве на Ко со ву и Ме то хи ји, 
мо гао да ка же, да „ко сов ско пи та ње“ ула зи кра јем 1998. у за вр шну 
фа зу: „Ми смо ин тер на ци о на ли зо ва ли сво је пи та ње и та је ствар 
за вр ше на. Жао ми је Ср ба, они ће про ћи као Ин ди јан ци“.25)

ЗАПАДНОПОЛИТИЧКОХРИШЋАНСТВО
ИХРИШЋАНСКА(ВИЗАНТИЈСКА)ЗАЈЕДНИЦА

Ки јук ар гу мен то ва но оп ту жу је „за пад но по ли тич ко хри шћан-
ство“ као глав ног крив ца што је ви ше од 10.000 на ци ста на кон 
дру гог свет ског ра та „па цов ским ка на ли ма“ Ва ти кан им пор то вао 
у САД. По сма тра ју ћи зло атлан то кра ти је он сма тра да се: „Хри-

24) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 65.
25) Исто, 43.



стр:1958.

- 29 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

шћан ска за јед ни ца, на и ме, бли жи тре нут ку рас пле та ан та го ни зма 
из ме ђу чо ве ко бо жне и бо го чо ве чан ске ци ви ли за ци је“.26)

Ар гу мен ту ју ћи да ље сво је те зе, Ки јук убе дљи во по вла чи исто-
риј ске па ра ле ле. „И баш за то што `папство ни је ни шта дру го до 
кру ни са ни дух не ка да шњег Рим ског цар ства, на чи јем гро бу седи` 
(То мас Хобс), пап ство је мо ра ло до ћи у су коб са Ви зан ти јом ко-
ја је, иако на де ка дент ним те ме љи ма Рим ског цар ства, ус пе ла да 
ево лу и ра до кул тур ног, ре ли ги о зног и др жав нич ког фе но ме на“.27) 
По себ на уло га при па ла је Кон стан ти ну Ве ли ком. „Ка да је Кон стан-
тин Ве ли ки за вр шио из град њу Ца ри гра да (Кон стан ти но по ља), из-
ме ђу 324. и 330. он је за пра во Рим ско цар ство уисти ну уло го рио, 
опра во сла вио... На и ме, Кон стан тин је сво је цар ство, Ви зан ти ју, 
ус пео да оства ри на по сто је ћим хри шћан ским те ме љи ма, ме ђу Гр-
ци ма, ко ји су ма ни хеј ству су прот ста вља ли пла то ни зам и хри шћан-
ство“.28) На дру гој стра ни: „За пад но хри шћан ство, ко је се из два-
ја 1054, ус по ста вља ју ћи дуг др жав нич ки успон, а са мим тим – на 
пла ну хри шћан ске фи ло зо фи је – усло вља ва и соп стве ну де ка ден-
ци ју. Пап ство се, на и ме, вра ти ло на по зи ци је култ ног цар ства, па па 
пре у зи ма све од ли ке вла да ра у ко ме се `видљиво ја вља сам бог`, 
па за то и ни је чу до што се јед на од ње го вих ти ту ла (pon ti fex ma-
xi mus) по кла па са ча шћу ко ју је `12 го ди на при је Криста` рим ски 
цар Ав густ од ре дио за се бе по ста ју ћи „pon ti fex ma xi mus“. На тај 
на чин пап ство пре тва ра хри шћан ство у ин сти ту ци ју ко јом др жа-
ва вла да над чо ве ком, од но сно хри шћан ство пре тва ра у по ли тич ко 
сред ство...“29)

Ки јук на во ди и су штин ске раз ли ке из ме ђу ета ти стич ке (пап-
ске) др жа ве и хри шћан ске (ви зан тиј ске) за јед ни це, ко је су ис по-
ље не већ у пр вим ве ко ви ма хри шћан ства. „Те пр во бит не раз ли ке 
по ка зу ју ка ко ће За пад но хри шћан ство све ви ше по ста ја ти ми ли-
тант но хри шћан ство, као што је ис точ но хри шћан ство све при јем-
чи ви је сра шћи ва ло у ме ру ра ста фи ло зо фи је љу ба ви: од ли ко ва ће 
га су здр жљи вост, тр пе љи вост, пра шта ње, из бе га ва ње пре сту па, 
те жња бли же ња иде а лу хри шћан ског жи во та. Рим ска ка то лич ка 

26) Исто, 96.
27) Исто, 116.
28) Исто, 117.
29) Исто, 119-120.



- 30 -

ПОЛИТИЧКАМИСАОПРЕДРАГАДРАГИЋАКИЈУКАМомчилоСуботић

цр ква ће за то про ћи кроз исто ри ју три јум фа а пра во слав на кроз 
исто ри ју мар тир ства“.30)

Пап ство и Рим ска цр ква да ље се ма ни фе сту је као во ју ју ћа цр-
ква (ec cle sia mi li tans) – ко ја у јед ној ру ци др жи мач у дру гој крст, то 
је цр ква три јум фа ( ec cle sia tri ump hans), цр ква у ко јој су сва сред-
ства до зво ље на. Цр ква ин дул ген ци ја – ра ди ми ло да ра; мо рал не 
из о па че но сти и про сти ту ци је; цр ква ин кви зи ци је на чи јој је све-
тој ло ма чи го ре ло пре ко 300.000 љу ди и цр ква са ан ти цр кве ном 
прак сом у жи во ту Цр кве (слу чај па пи се Ива не). Цр ква то та ли тар не 
агре сив но сти („стро го тај ни“ Кон кор дат из ме ђу Хи тле ра и Ва ти ка-
на ко ји је био ка зна и за све штен ство ри мо ка то лич ке цр кве), цр ква 
за ко ју је Лу тер ка зао: „Ако по сто ји па као он да је Рим на ње му са-
гра ђен“.31)

Па по це за ри сти че пре тен зи је да се „хри шћан ска Евро па пре-
тво ри у ри мо ка то лич ку Евро пу“ по ка зу ју се већ на Са бо ру у 
Франк фур ту је 794. го ди не, ка да је овај Са бор осу дио од лу ке VII 
Ва се љен ског са бо ра а 809. го ди не Са бор у Ахе ну дог ма ти зу је фи-
ли о кве и пра во слав не осу ђу је као је ре ти ке. „Исто риј ска пра во-
сла во фо би ја и ср бо фо би ја ри мо ка то лич ке ор га ни за ци је је ди ни је 
раз лог што је и у ра ту Хр ва та про тив Ср ба 1991-1995. па па имао 
од лу чу ју ћу уло гу...“32)

Ки јук ис ти че да је Ва ти кан дав но по чео да ра ди на про јек ту па-
по хр ват ства. Бар тол Ка шић (1575-1650), ча ка вац са Па га, на пра вио 
је што кав ску гра ма ти ку Илир ског је зи ка (1604) на ла тин ском, јер је 
Рим на ме ра вао да „ство ри по пу лар но-вјер ску књи жев ност у свом 
ду ху за цио на род“ Или ри ка.33)

Па пе су „за ду жи ле“ Ита ли ју (су коб Гвел фа и Ги бе ли на), Фран-
цу ску (Вар то ло меј ска ноћ), Хо лан ди ју (у ко јој је ин кви зи ци ја од не-
ла хи ља де жи во та), Не мач ку (по сле Вест фал ског ми ра, у Мин сте ру 
1648. по де ље ну на ри мо ка то ли ке и про те стан те), Шпа ни ју и Пор-
ту га ли ју ко је су ви со ко ис та кле за ста ву „во ју ју ће цр кве“, али и сав 
свет чи је је на ро де ова Хри сто ва за јед ни ца (!) „до во ди ла у Цр кву и 
ци ви ли зи ра ни жи вот“.34)

30) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, нав. де ло, 120.
31) Исто, 232.
32) Исто, 257.
33) Исто, 147.
34) Исто, 228.
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У овој књи зи Ки јук се ба ви и учин ком рим ске цр кве у стра-
да њу Ср ба на под руч ју НДХ у Дру гом свет ском ра ту, у Ја се нов цу, 
Ја дов ну и на дру гим стра ти шти ма. Ка рак те ри сти чан је стра шан 
зло чин хр ват ских уста ша у око ли ни Ба ња лу ке, ка да је из са мо ста-
на Пе три ће вац, 6. фе бру а ра 1942. кре ну ло 12 уста ша, опо на ша ју ћи 
Ису са Хри ста и 12 апо сто ла, пред во ђе ни фра То ми сла вом Фи ли-
по ви ћем (доц ни је фра Со то ном, управ ни ком ло го ра Ја се но вац) да 
ко љу по срп ским се ли ма Мо ти ке, Дра ку лић и Шар го вић, те у руд-
ни ку Ра ко вац (где су по би ли 2730 Ср ба, од ко јих 500 де це ).35)

Аутор ова ко об ја шња ва стра дал нич ку са вре ме ну срп ску исто-
ри ју: „Про грам ани хи ла ци је Ср ба и по ни шта ва ње Ср би је као ва-
жног бал кан ског по ли тич ког су бјек та са др жан је у тај ном пла ну 
„Ro ots“. Овај ра си стич ки про је кат при пре ми ла је CIA – сма тра ју-
ћи да би Ср би, као по тен ци јал ни са ве зник Ру си је, мо гли да оме ту 
спро во ђе ње гло бал ног то та ли та ри зма као што су у Дру гом свет-
ском ра ту, на сли чан на чин, оме ли уни вер за ли за ци ју хи тле ри зма. 
То је и раз лог што аме рич ки пла не ри не ће од у ста ти (по сле осла-
бље ног срп ског ет ни ку ма у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни) од 
да љег ам пу ти ра ња де ло ва срп ског на ци о на, а то зна чи Ко со ва и 
Ме то хи је, Ра шке обла сти, Цр не Го ре и Вој во ди не. У књи зи „Ра том 
про тив Евро пе“ Алек сан дар Дел Ва ле (Ale xan dre Del Val le) ја сно 
уоча ва ову по ја ву ср бо фо би је“.36) Ки јук за Ко со во ка же да је оно 
„ви де ло свих Ср ба“. 

Ки јук ис ти че да по ли тич ки пи сци, Чарлс Ин грао (про фе сор 
прав не исто ри је са углед ног Пруд уни вер зи те та у САД и чест гост 
у Вој во ди ни 2005. го ди не) и Ник Мај лер усме ра ва ју про па ганд-
ну кам па њу ка „ис хо ду“ бал кан ске кри зе: ка да се Ср би ја вра ти у 
гра ни це Кне же ви не, по њи ма, на ста је мир на Бал ка ну. Ср би ја као 
не ци ви ли за циј ска ен кла ва (по стра те ги ји из Бер ли на 1998) пре ра-
ста у огра ни че ну Ср би ју као ре зер ват (по стра те ги ји из Аме ри ке 
1999).37) 

У За кључ ку ове сво је књи ге Ки јук су ми ра не ве се ло срп ско 
исто риј ско ис ку ство и пред ла же нео п ход не ме ре ко је срп ско вођ-
ство тре ба да пре ду зме у ци љу оздра вље ња и кон со ли до ва ња срп-
ске на ци је и др жа ве. Ки јук на по ми ње да „...сви зах те ви срп ског 
на ро да мо ра ју се те ме љи ти на на че ли ма мо рал не фи ло зо фи је. Бу де 

35) Исто, 183.
36) Исто, 317.
37) Исто
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ли се уса гла ша вао раз ли чи тим ди ри го ва ним праг ма ти зми ма, срп-
ском на ро ду пред сто ји иш че зну ће“.38) За тим: „...Срп ска ди ја спо ра 
је у тра гич ним да ни ма ра та 1991-1995. по ка за ла ви ши сте пен исто-
риј ске све сти и њој је, уз па три от ске сна ге у ма ти ци, за да так да 
уче ству је у ства ра њу све срп ске за јед ни це. Срп ска ди ја спо ра се не 
мо же и не сме сма тра ти по вре ме ним фи нан сиј ским да ро дав цем већ 
нео дво ји вим де лом це ли не срп ског на ци о нал ног би ћа, а на тај на-
чин и ва жним фак то ром у по ли ти ци зе мље пре ма За па ду“.39) Ки јук 
на гла ша ва да Ср би сво је на ци о нал но и др жав но је дин ство тре ба 
да ство ре у гра ни ца ма ко је об у хва та ју све срп ске зе мље са ве ћин-
ским срп ским ста нов ни штвом.40) Те да све срп ска за јед ни ца мо ра да 
оства ри ба рем ду хов но је дин ство јер ће са мо та ко ве ге ти ра ти, али 
и функ ци о ни са ти, у ду ху пра ве хри шћан ске за јед ни це“.41)

БЕСЕДЕОЕВРОПИ
Књи га БеседеоЕвропи (Бе о град, 2007) са др жи ши рок спек тар 

Ки ју ко вих фи ло зоф ско-исто риј ских и по ли тич ких раз ма тра ња пи-
та ња хри шћан ства, ње го ве вит зан тиј ске, тј. ис точ но-пра во слав не, 
и по себ но пап ске, за пад не, по ли тич ко-хри шћан ске ва ри јан те, пи-
та ња Евро пе и Аме ри ке, за ти ми сто ри је Ср ба, те са вре ме них по ли-
тич ких пи та ња и од но са у ко ји ма се на шао срп ски на род и ње го ве 
зе мље, уло га Ха шког три бу на ла на ра ср бљи ва њу срп ског исто риј-
ског и ет но је зич ког про сто ра, итд.

Ки јук под се ћа на не ке у исто ри о гра фи ји за бо ра вље не или пре-
ћу та не чи ње ни це, као што је чи ње ни ца да Фра нач ка хро ни ка све-
до чи о Ср би ма у Дал ма ци ји 822. го ди не, а Хр ва те по ми ње 30 го ди-
на ка сни је, 852. го ди не. Или чи ње ни ца, да је у са ста ву Вој не кра-
ји не (1522-1881) би ло 80% Ср ба, ко ји су Мо нар хи ји да ва ли 60.000 
вој ни ка, од 100.000 ко ли ко их је укуп но има ла. 

Ки јук под вла чи да је проф. Ла зо М. Ко стић уочио глав ну ка-
рак те ри сти ку срп ске на ци о нал не све сти, то што се на ци о нал на за-
јед ни ца схва та као вер ска за јед ни ца, тј. на ци о нал на за јед ни ца се 
раз у ме и жи ви као ли тур гиј ска за јед ни ца. Ки јук ука зу је и на став 
ко ји за сту па Во ји слав Ше шељ, по ко јем са мо „пра во слав на ва ри-

38) Исто, 328.
39) Исто, 331.
40) Исто, 332.
41) Исто, 358.
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јан та хри шћан ске ве ре... мо же да пред ста вља сна жан ко хе зи ван 
фак тор срп ске др жав не иде је“.42) Ту ма че ћи књи гу Во ји сла ва Ше-
ше ља Ки јук сма тра да се она мо же са же ти у јед ну ре че ни цу, и она 
гла си: „Не ка ве ра на ша бу де на да, а на да не ка бу де на ша ве ра“.43) 

Ову ду хов ну вер ти ка лу срп ског на ци о на за го ва ра и Ки јук. По 
ње му, Ср би ко ји 867. го ди не де фи ни тив но као ко лек тив при ма ју 
хри шћан ство – „ жи ве сво ју за јед ни цу као са бор ну, вер ску, ли тур-
гиј ску пу но ћу“44) ...Ср би су сво је на ци о нал но је дин ство при хва-
ти ли као вер ско је дин ство и оту да њи хо ва ве за ност за не ма њић ку 
ди на сти ју. Ср би су и ра ни је има ли сво ју др жа ву, али њи хо ва ве за-
ност за не ма њић ку ди на сти ју про из ла зи за то што они ота да жи ве 
као ли тур гиј ска за јед ни ца ко ја се и сим бо лич но ја ви ла у исто ри ји 
срп ског на ро да, от ка да са Не ма њи ћи ма срп ски на род жи ви сво ју 
др жав ност по оцу и си ну. Но се ћи за вре ме се о ба сво је све те, све до 
Сент Ан дре је Ср би су жи ве ли са сво јим све ти ма.45) 

Ки јук се у овој књи зи освр нуо и на јед ну да нас рет ку по ја ву, а 
то је фе но мен Ср ба ка то ли ка. Ово је у пред ју го сло вен ском пе ри о ду 
би ло по све нор мал но и при род но да Ср би, по пут дру гих европ ских 
на ро да, има ју мул ти кон фе си о нал но свој ство. Или ка ко је го во рио 
Вук Ка ра џић Ср би три за ко на: грч ког, рим ског и му ха ме дан ског. 
Ср ба ка то ли ка са мо у Дал ма ци ји пред Пр ви свет ски рат би ло је 
16 од сто, Јо сип Броз је ус пео да све де на сим бо ли чан број, што 
је до вр ше но у Цр ној Го ри. Али и по ред овог при ти ска да се пи шу 
као Хр ва ти, у Цр ној Го ри је 1953. го ди не би ло 8.813 Ср ба ка то ли ка 
и 4.709 Цр но го ра ца ка то ли ка. И јед ни ма и дру ги ма ко му ни стич ка 
власт је пре по ру чи ла да се пи шу као Хр ва ти. Нај ве ћи уда рац Ср би-
ма је за дат пре да ва њем Ду бров ни ка Хр ват ској, 1939. го ди не, ко јој 
ни кад ни је при па дао. Нај у глед ни ји љу ди Ду бров ни ка би ли су Ср би 
ка то ли ци... Је дан од нај ста ри јих до ку ме на та овог гра да – уго вор 
из ме ђу Ду бров ча на и бу гар ског ца ра Асе на II, из 1253. - пи сан је 
срп ским је зи ком и ћи ри ли цом а је дан од нај ва жни јих спо ме ни ка 
ду бро вач ке кул ту ре, ка ко је то Ми лан Ре ше тар утвр дио, пред ста-
вља пра во слав ни мо ли тве ник из 1512, ко ји је штам пан у Ве не ци ји 
срп ским је зи ком и ћи ри ли цом.46) Ћи ри ли ца ни је са мо пи смо (за ко-

42) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, БеседеоЕвропи, Би бли о те ка Ди ја ло зи о су шти на ма, Ра шка 
шко ла, Бе о град, 2007, 14.

43) Исто, 29.
44) Исто.
45) Исто, 15.
46) Исто, 18.
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ју Ла зо М. Ко стић де цид но кон ста ту је: „Ру си су је од нас при ми-
ли, не ми од Ру са“), она је иден ти тет јед ног на ро да, онаједуховни
предзнакјезикасрпскогнарода, без ко га срп ски на род не мо же да 
по сто ји по што је је зик ку ћа јед ног на ро да, са бор на ле стви ца јед ног 
на ро да“.47)

ОХАШКОМТРИБУНАЛУ

У Ха шком три бу на лу Ки јук пре по зна је на ста вак агре си је ко-
ју евро а тлан ти стич ка им пе ри ја во ди про тив срп ског на ро да и ње-
го вих зе ма ља. „Ха шки три бу нал, за ми шљен као удар на пе сни ца 
САД ко ја ће прав да ти аме рич ке вој не ин тер вен ци је, пр ва је ин сти-
ту ци ја пост ху ма ни стич ке оли гар хи је. Као ин те ре сна и про ду же на 
ру ка НА ТО им пе ри је, Три бу нал ти ра ни ју ту ма чи као ху ма ни тар-
ну ак ци ју, од брам бе ни рат као агре си ју, те ро ри стич ку по бу ну или 
се це си о ни зам као осло бо ди лач ке про це се а зло чи не над Ср би ма 
као по је ди нач не екс це се или од ма зду. Су прот но то ме, по је ди нач ни 
срп ски зло чи ни увек се тре ти ра ју као де ло ге но ци да“.48) 

Тај „суд“, пре ма Ки ју ку, по сто ја ће „то ли ко ду го док се ње го-
ви осни ва чи не уве ре да је Три бу нал у пот пу но сти оправ дао све 
зло чи не евро а ме рич ке али јан се про тив Ср ба“. Три бу нал ни је са мо 
суд ко ји је ус по ста вљен са не пред ви ди вим ро ком тра ја ња, ни ти суд 
ко ји је де гра ди рао пра во, или суд са мо за Ср бе – већ суд ко ји ће 
по сто ја ти „то ли ко ду го док се ње го ви осни ва чи не уве ре да је Три-
бу нал у пот пу но сти оправ дао све зло чи не евро а ме рич ке али јан се 
про тив Ср ба“.49) За рат у Бо сни сер Ал фред Шер ман је ре као да је 
у све му био аме рич ки рат.50) На пи та ње кад и под ко јим усло ви ма 
ће Ср би ја би ти при хва ће на од стра не евро а тлан ти ста, Ки јук ка же: 
„Да кле, тек кад при ста не на за бра ну пам ће ња о ет нич ком чи шће њу 
над сво јим исто пле ме ни ци ма у Хр ват ској, ка да по мог не кон сти ту-
и са ње уни тар не БиХ, при хва ти от це пљи ва ња соп стве не те ри то ри-
је (за по че так Ко со ва и Ме то хи је) и са у че ству је у при ме ни од ре ђе-
не јој дик та ту ре са мо ка жња ва ња (са рад ња са Ха шким три бу на лом 
– Ср би ја ће, са свим тим те ре том, ра до би ти при хва ће на у евро а ме-
рич ку НА ТО ци ви ли за ци ју“.51) 

47) Исто, 23.
48) Исто, 131.
49) Исто, 44.
50) „Вла да САД се по бри ну ла за ње гов по че так, за ње гов на ста вак и спре чи ла ње гов пре у-

ра ње ни крај“. Исто, 45.
51) Исто, 47.
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Ха шка кон кви ста је у функ ци ји но ве по ли тич ке осо ви не: Ва-
ти кан – Ва шинг тон (од кра ја Дру гог свет ског ра та), Аме ри кан ци 
су нај за слу жни ји за за у ста вља ње би ло ка кве ис тра ге и о хр ват ским 
уста шким зло чи ни ма над Ср би ма. На и ме, Стејт де парт ман је учи-
нио све да на сто ти не хи ља да зло чи на над Ср би ма у НДХ (1945-
1995) бу ду за бо ра вље ни. Или још пре ци зни је, слу жбе ник Стејт 
де парт мен та, Гу став Хил гер, ауто ри тар но је пре крио ја се но вач ки 
па као и за вео мук.

То је и раз лог, сма тра Ки јук, што „ха шко зло чи нач ко удру же ње 
од би ја да от поч не са су ђе њем Во ји сла ву Ше ше љу, ко ји не ће пре ћу-
та ти евро-атлант ске зло чи не над Ср би ма ни ти Ва ти кан ски хо ло ка-
уст над Ср би ма....“52) И под се ћа ка ко је срам но за вр ше на оп ту жни-
ца про тив Ср ба на по чет ку 20. ве ка (53 оп ту же на за „ве ли ко срп ску 
ре во лу ци ју“1909), те да ни ова оп ту жни ца на по чет ку 21. ве ка не 
тре ба да се на да ма њем де ба клу.

Да Три бу нал слу жи ис кљу чи во аме рич ким ин те ре си ма по ка зу-
је и ње го ва пре тен зи ја да утвр ђу је но ве на уч не и по ли тич ке исти не, 
пре кра ја и пра ви но ву исто ри ју. Ки јук ар гу мен то ва но по ка зу је да је 
Три бу нал при год но ору ђе за оно што ће усле ди ти, што је отво ре но 
из ја вљи вао и Ри чард Хол брук, па се у ти му струч ња ка и ис тра жи-
ва ча ко ји су тре ба ли да ука жу на не ку но ву исто ри ју, на шла и два 
про фе си о нал на „исто ри ча ра“. Та ко је су прот но сво јој док тор ској 
ди сер та ци ји (на че му је по моћ на ла зи ла у Бе о гра ду, на Прав ном 
фа кул те ту и у Срп ској књи жев ној за дру зи), Од ри Хел финг Ба динг 
се 2002, про сла ви ла „екс перт ским из ве шта јем“ у Три бу на лу. Ова 
пре да ва чи ца са Хар вар да је у ства ри, окре нув ши исте чи ње ни це 
за 180 сте пе ни, пре ра ди ла сво ју ди сер та ци ју „Срп ски на ци о на ли-
зам у 20. ве ку“ и до бро на пла ти ла свој „екс перт ски из ве штај“. Она 
је опа сне срп ске на ци о нал не иде је да то ва ла још у 14. век као што 
је – у истом Из ве шта ју – от кри ла да срп ски на ци о на ли зам и иде ја 
„ве ли ке Ср би је“ је су си но ни ми, па та ко има ју и ду гу за јед нич ку 
исто ри ју. Оту да је „ра зу мљив“ њен за кљу чак да Шип та ри тре ба да 
до би ју сво ју др жа ву на срп ској те ри то ри ји, ко ја се кон ти ну и ра но, 
и су прот но Уста ву Ср би је и Ре зо лу ци ји 1244, али уз сла бу от пор-
ност, бо ље ре че но уз са гла сност срп ске вла сти, спро во ди у де ло.

У увод ној бе се ди на на уч ном ску пу „Ха шки Три бу нал и пла не-
тар на исти на“, одр жа ном у Ки кин ди 15. и 16. апри ла 2006, Ки јук 
јер, из ме ђу оста лог, ре као: „У на ди да би на упо треб ној ср бо фо би ји 

52) Исто, 157.
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(ства ра ју ћи на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је но ве па и му сли ман-
ске др жа ве про тив но свим по зи тив ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
и По ве љи УН) мо гли да из гра де ауто ри тет за штит ни ка му сли ма на 
евро а тлант ски гло ба ли сти же ле да ове ре још јед ну („Ко со во“) му-
сли ман ску др жа ву у Евро пи. Том ци љу и же ља ма на ред бо да ва ца 
слу жи и Три бу нал у Ха гу, као ин стру мент по ли тич ке пер вер зи је. 
Ње гов за да так има дво јед ну по ру ку: да оправ да сва ку агре си ју и 
ти ра ни ју гло ба ли стич ке сек те (а све то у име де мо крат ских пра ва) 
и да ис так не на кло ње ност ха шке кон кви сте пре ма му сли ман ском 
све ту“.53)

РЕПУБЛИКАСРПСКАКРАЈИНА

Ки јук је био из у зет но ве зан за свој стра дал нич ки кра ји шки на-
род и по но сан на ње го ву бор бе ну и до сто јан стве ну исто ри ју, до-
сле дан, ком пе тен тан и не пот ку пљив за го вор ник и ту мач пра ва на 
др жа во твор ност Ср ба у Кра ји ни. РСК је, пре ма Ки ју ку, исто риј-
ски, ет нич ки, по ли тич ки уте ме ље на др жа ва за пад них Ср ба. Она 
је уни ште на здру же ном опе ра ци јом хр ват ских, му сли ман ских и 
НА ТО сна га – ко ја је до го во ре на на са стан ку Туђ ма на, Изет бе-
го ви ћа и Зу ба ка у Спли ту (22 јул 1995) са не мач ким ми ни стром 
од бра не Фол ке ром Ри е ом. Ки јук на по ми ње да је то и раз лог што 
Жар ко Пу хов ски, пред сед ник Хр ват ског хел син шког од бо ра, не 
по ми ње по вра так прог на них Ср ба из Хр ват ске већ, ка ко ис ти че 
Ки јук, „сле ди дво јед ну ко рист у окви ру по ли тич ког за дат ка. Та ко 
овај објек тив ни марк си стич ки фи ло зоф и пан-аме рич ки ху ма ни ста 
– пе ри фе ри зи ра ју ћи срп ско пи та ње у окви ру рат ног про це са 1991-
1995. го ди не – до след но хер ме не у тич ком па ра ле ли зму за кљу чу је 
да `сем Па ве ли ће ве вла де, Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не је нај-
го ра вла да у исто ри ји Хрват ске`, те да тре ба сма тра ти не су ви слим 
`српско-на ци о на ли стич ка тра бу ња ња о 600-700 хи ља да мр твих у 
Јасеновцу`.54)

Кри тич ки са гле да ва ју ћи ре ак ци је по је ди них епи ско па Срп ске 
пра во слав не цр кве пре ма пред ло зи ма еку ме ни зма ко ји сти жу из 
Ва ти ка на, а за ко је епи ско пи Иг ња ти је Ми дић и Ири неј Бу ло вић 
ка жу да је пи та ње го ди не ка да ће до ћи до ује ди ње ња свих хри-

53) Исто, 182.
54) Исто, 51.
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шћан ских цр ка ва, Ки јук ар гу мен то ва но ука зу је де се прет ход но 
мо ра узе ти у об зир уло га пап ске др жа ве у исто ри ји.55)

На и ме, пи шу ћи о Евро пи у НА ТО им пе ри ји, Ки јук ис ти че: 
„Са да шња па по кра ти ја је ве зна спо на из о па че ног по ли тич ког иде-
а ла Евро пе и Аме ри ке, и оту да пре суд на уло га па пе Јо ва на Па вла II 
у по др шци аме рич ким га у лај те ри ма, ла ти но а ме рич ким де спо ти ја-
ма или НА ТО-по ли ти ча ри ма на Бал ка ну“.56)

СУСРЕТЕВРОПЕИСРПСКОГПРАВОСЛАВЉА

Овај су срет до го дио се та мо где се ни ко не ра ђа, а жи вот веч но 
тра је – на Хи лан да ру, ис ти че Ки јук.Ту је за по чео тра јан су срет срп-
ског Пра во сла вља са Евро пом. „...при ма ју ћи Хри шћан ство, Евро-
па се опра во сла ви ла, јер европ ски на ро ди су кр шта ва ни из вор ним 
хри шћан ством, зна чи пра во слав ним Хри шћан ством. Али тај про-
цес се ни је од ви јао ни ти у два сме ра, ни ти на ко рист ви зан тиј ске 
ци ви ли за ци је и ви зан тиј ског цен тра ко ји ће се др жа ти Хри сто вих 
За ве та. 

Вр ло бр зо ће до ћи до по ку ша ја да се из вор но хри шћан ство ту-
ма чи на не ки но ви на чин, и већ 794. го ди не на Са бо ру у Франк фур-
ту би ће осу ђен VII Ва се љен ски Са бор, а на Са бо ру у Ахе ну 809. 
го ди не зва нич но ће би ти дог ма ти зо ва но уче ње о ис хо ђе њу Све то га 
Ду ха и од Си на – ет Фи лио, ка сни је јед но од озбиљ них раз до ра 
из ме ђу Ис точ не и За пад не Хри шћан ске Цр кве. Шта то зна чи? То 
зна чи да је хри сти ја ни за ци ја Евро пе по че ла вр ло ра но са цр кве ним 
на до град ња ма ко је не ће до пу сти ти да се Евро па хри сти ја ни зу је у 
це ло сти. Евро па се охри сто ви ла, али се ни кад ни је ухри сто ви ла“.57)

Ево ка ко Ки јук ту ма чи по ја ву про те стан ти зма. „По ја ва про те-
стан ти зма (Мар тин Лу тер 1517, 95 те за у Ви тем бер гу, МС), ме ђу-
тим, усло вља ва ства ра ње окул ти зма, и за то ће се 1. ма ја 1776. го ди-
не у све ту по ја ви ти тзв. Великобелобратство, ко је у свом нај у жем 
кру гу има де ве то ри цу про све тље них. Та да ће пре да вач ка нон ског 
пра ва у Инглшта ту, у Ба вар ској, Адам Вај сха упт, осно ва ти Илу ми-

55) На ступ еп ши ско па Иг ња ти ја Ми ди ћа и епи ско па Ири не ја Бу ло ви ћа на 2. про гра му 
РТС, 19. сеп тем бра 2006, а по во дом Ску па пра во слав них и ка то лич ких ве ли ко до стој-
ни ка – ко ји су дан пре за вр шет ка пред став ни ци Ру ске пра во слав не цр кве де монстра-
тив но на пу сти ли. Исто, 55.

56) Исто, 93.
57) Исто, 106.
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на те или Про све тље не са иде јом да се мо ра ство ри ти свет ска мо-
нар хи ја, да се мо ра ус по ста ви ти је дин ствен свет ски по ре дак. Та 
вр ста окул ти зма ће ши ри ти сво ју па то ло ги ју и раз ви ја ће се под јед-
на ко ка ко на европ ском та ко и на европ ско а тлант ском под руч ју и 
за то ће, са мо шест го ди на ка сни је, аме рич ка ре пу бли ка, ин ста ли-
ра ју ћи ве ли ки пе чат, упи са ти у ње га пре по зна тљи во ге сло др же ћи 
га се до да на да на шњег. На Ве ли ком пе ча ту аме рич ке ре пу бли ке 
сто ји нат пис „No vus or do sec lo rum“ – Но ви по ре дак све та, да кле, 
из 1782. го ди не“.

То су по сле ди це три јум фал ног по гле да на свет и те по сле ди це 
иду из јед ног па то ло шко-по ли тич ког ста ња у дру го, оне се слу же 
ин стру мен та ли за ци јом и же љом за по кор но шћу сво јих по да ни-
ка“.58)

У За кључ ку БеседаоЕвропи на ве шће мо још не ко ли ко Ки ју ко-
вих ми сли. Ки јук се, на и ме, кри тич ки освр ће на ши ро ко при хва ће-
ну фи ло зо фи ју отво ре ног дру штва Кар ла По пе ра, ко ју ће при хва-
ти ти по ли тич ка Евро па. Ова отво ре на дру штва, ка ко ис ти че Ки јук, 
тре ба ло би да бу ду бра на не де мо крат ским ме ха ни зми ма, ти ра ни ји 
и ства ра њу то та ли тар них устрој ста ва. Али, да ли то европ ска прак-
са по твр ђу је? Не! Та отво ре на дру штва ни су и дру штва „сло бо де и 
ми ло сно сти“. Сви они су бом бар до ва ли Ср би ју 1999. го ди не. Ки-
јук ука зу је да ов де ни је реч ни ти о де мо крат ском ни ти отво ре ном 
дру штву ко ме тре ба да те жи срп ска ин те лек ту ал на ми сао да нас... 
Уме сто отво ре ног по треб но је здраво дру штво. У ње му ће би ти 
пра ве ин сти ту ци је ко је бри ну о вла да ви ни пра ва, ко је мо гу да за-
шти те и по је дин це и ко лек ти ви тет од сва ке вр сте из о па че но сти и 
па то ло ги је. За ла жи те се, да кле, за здра во дру штво, ши ри те иде ју о 
та квом хри шћан ском и пра во слав ном дру штву у ко ме ће те и ви и 
ваш на род жи ве ти, ја сам убе ђен на ко рист ве ли ке фа ми ли је европ-
ских на ро да.59)

Сто га Ки јук ис ти че: „Срби у Европу да, духовно искуство
ЕвропеуСрбене. И то би ко нач но, чи ни ми се, мо жда би ло нај ва-
жни је да у тре нут ку у ко ме се на ла зи срп ски на род мо ра мо би ти 
на о ру жа ни зна њем и све шћу да бу ди ти са вест све та и сво ју соп-
стве ну са вест не зна чи ни шта дру го до ли слу жи ти свом на ро ду...“60)

58) Исто, 112.
59) Ви ди: Исто, 109.
60) Исто, 120.
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ВАТИКАНИФАШИЗАМ

До во де ћи у ве зу Ва ти кан и фа ши зам Ки јук под се ћа да је Ани 
Ла кроа об ја ви ла књи гу о исто ри ји Ва ти ка на („Le Va ti can“, Pa ris, 
1996), кон сул ту ју ћи два нај ве ћа фран цу ска ар хи ва, и не по бит но 
утвр ди ла да по сто ји ду га ве за из ме ђу Ва ти ка на и фа ши зма. „По-
зи ва ју ћи се на до ку мен та она утвр ђу је да не ма ап со лут но ни ка кве 
раз ли ке из ме ђу Пи ја XI и Пи ја XII и са мог Хи тле ра од но сно да 
не ма раз ли ке у но вом по рет ку све та, или ан ти се ми ти зму оних ко ји 
су по ку ша ли да вла да ју све том и па па ко ји су на сли чан на чин же-
ле ли да оства ре свој циљ слу же ћи се ве ром као по ли тич ким сред-
ством. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да то ни је је ди на па то ло шка по ја ва 
на европ ском тки ву у вре ме ну Ни ко ла је вом. Тач ни је, и пап ска и 
еван ге ли стич ка (про те стант ска) цр ква су по др жа ва ле фа ши зам, о 
че му, уз обил но об ја вљи ва ње до ку ме на та, све до чи књи га Ни ко ла ја 
фон Пре ра до ви ча и Јо зе фа Штин гла „Бо же бла го сло ви фи ре ра“.61)

„Као што је по зна то па па је 1933. скло пио кон кор дат са Хи-
тле ром, као што је 1984. го ди не, ка да му се учи ни ло да се ме ња 
моћ све та, об ја вио на Аља сци Ре ган-Вој ти лин план... Аме ри ка 
је 1943. ус пе ла да ути че на про ме ну кур са ва ти кан ске по ли ти ке. 
Она је 1946. го ди не у Ва ти кан уба ци ла че ти ри ми ли јар де до ла ра, 
за хва љу ју ћи Ми ро ну Теј ло ру (аме рич ки ин ду стри ја лац), а за уз-
врат ће већ 1946. го ди не ње на че ти ри над би ску па по не ти че ти ри 
кар ди нал ска ше ши ра... Из вр ше на је та ко аме ри ка ни за ци ја Ва ти ка-
на. Уоста лом, ни је ни ка ква тај на да је тзв. „па цов ским ка на ли ма“ 
12.500 на ци ста скло ње но у Аме ри ку; овај за да так су оба ви ле пап-
ске ин сти ту ци је у Ва ти ка ну: не мач ко сје ме ни ште San ta Ma ria dell’ 
Ani ma и хр ват ски За вод св. Је ро ни ма“.62)

Па пи сти и гло ба ли сти су, ука зу је Ки јук, на шли за јед нич ки ин-
те рес, и то по ка зу ју тра го ви нов ца. Јер, 35% нов ца ко је по се ду је 
Ва ти кан сли ва се из САД а 18% из Не мач ке, пре ује ди ње ња, са да 
још ви ше, итд.63)

61) Исто, 195.
62) Исто, 197.
63) Исто, 136.
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ЕВРОПАСЕУТОПИЛАУАМЕРИЧКУИМПЕРИЈУ

Овај кон цепт за го ва рао је још па па Пи је XII. Пут на Ис ток се 
отва ра до ми на ци јом над Евро пом, ко ју Збиг њев Бже жин ски (Рок-
фе ле ров по ли тич ки пи сац, ка ко ис ти че Ки јук) на зи ва „про тек то-
ра том Аме ри ке“. Ки јук ис ти че да је би ло оче ки ва но да се кри за 
пре не се на бли ски (Изра ел – Па ле сти на) и да љи ис ток (Ав га ни-
стан), по што аме рич ки НА ТО стра те зи пла не тар ну моћ ви де у кон-
тро ли Евро а зи је.... Аван ту ра на Бал ка ну, и рат про тив Ср ба, са мо је 
епи зод на ета па пре ма за цр та ном пла ну: ус по ста ви ти кон тро лу над 
Евро а зи јом као кич мом пла не тар не по ли тич ке мо ћи.

„Уоста лом, да ле ко пре атлан то кра ти је па па је осно вао ин тер-
на ци о нал ну тај ну ор га ни за ци ју „Ин тер ма ри јум“ ко ја је пла ни ра ла 
ус по ста ву `подунавске ка то лич ке федерације` из ме ђу ка пи та ли-
стич ке Не мач ке и ко му ни стич ке Ру си је. Па па Пи је XII је нај за слу-
жни ји за ре ви та ли за ци ју ове ор га ни за ци је, ко ја ће од 1947. пре-
ра сти у ан ти ко му ни стич ку Кон ти нен тал ну уни ју, са се ди штем у 
Шпа ни ји... У до ла ску на рим ски трон Јо ва на Па вла II (1978) по-
себ не за слу ге при па да ју ор га ни за ци ја ма: Опус Деи (осно ван 1928. 
као тај но ка то лич ко дру штво ко је је са чи ња ва ла ве ћи на Фран ко вих 
ми ни ста ра) и Мал те шки ви те зо ви (екс по зи ту ра ЦИА- е), ста ту сни 
по сма тра чи при ОУН. Тај но дру штво Опус Деи, пре ра сло у „се-
ку лар ни ин сти тут“, има ло је исте за дат ке као и „Ин тер ма ри јум“ 
– што је од ли ка и ор га ни за ци је Pax Chri sti. Све три ор га ни за ци је 
чу ва ју све ти циљ (пап ски кор по ра ти ви зам, про зе ли ти зам, еку ме-
ни зам и екс пан зи о ни зам) док се ме ња ју је ди но не при ја те љи, сход-
но вре ме ну де ло ва ња.64)

Ка да је у пи та њу Ва ти кан, Ки јук ис ти че да је цен тар ка то ли-
чан ства од 1943. под аме рич ком кон тро лом, и од та да ће САД би-
ра ти па пе на тро ну Све то га Пе тра. Аме ри кан ци су зна ли шта се 
ра ди са Ср би ма и Је вре ји ма у НДХ, и њу јор шки би скуп Спел ман 
се  већ 1943. че ти ри пу та са ста јао са па пом Пи јем XII, да се огла-
си по пи та њу стра да ња Је вре ја што је он, раз у ме се, од био. Исто 
та ко, на по ми ње Ки јук, го то во да не ма ни јед ног би ску па, ни јед ног 
над би ску па на те ри то ри ји Евро пе ко ји ни је по др жа вао по ли ти ку 
свет ских зло чи на Адол фа Хи тле ра.65)

64) Исто, 121 – 123.
65) Исто, 135.
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По моћ ко ју је Евро па до би ла од Аме ри ке у скло пу Мар ша ло-
вог пла на 1948. го ди не, омо гу ћио је да Евро па кре не јед ним „нео-
ли бе рал ним, нео хри шћан ским, не де мо крат ским жи во том, по сле 
јед не абе ра ци је, ка ко по је ди ни на уч ни ци у исто ри ји за пад не ци ви-
ли за ци је об ја шња ва ју хи тле ри зам“.66) Ка ко ис ти че бри тан ски ви-
зан то лог Ран си ман, Евро па је 1999. го ди не во ди ла по след њи рат са 
ис точ ном хри шћан ском ци ви ли за ци јом.67)

Оту да и на па ди ових за пад них хри шћа на без Хри ста на срп ски 
на род и ње го ву Срп ску пра во слав ну цр кву. Ки јук под се ћа: „Иако 
је очи то да је је ди но срп ски на род ет нич ки очи шћен са под руч ја 
где је ве ко ви ма жи вео, за рад из ме не европ ске исто ри је и аме рич-
ке ка та стро фал не по ли ти ке пре ма исла ми сти ма и ус по ста ве но вог 
по рет ка мо ћи – Ср би мо ра ју би ти про гла ше ни крив ци ма и огла ше-
ни ге но цид ним на ро дом. Оту да и све же шћи на па ди на нај ста ри ји 
ауто ри тет срп ског на ро да, на ње го ву цр кву... По сле дич но, усле ди-
ли су те ри то ри јал ни апе ти ти на тру сним де ло ви ма пре фор ми ра не 
срп ске др жа ве, упа ко ва ни у ди пло мат ски пап ски при ти сак на ди-
ја ло гу под сло га ном: ује ди ње на Евро па – ује ди ње на ре ли ги ја“.68)

Ово ме у при лог иде и сле де ћи па ра докс, на ко ји ука зу је Ки-
јук: „Ја ну а ра 2003. лан си ра на је те за о Ал бан ци ма као ста ром хри-
шћан ском на ро ду, па ис па да да су Ср би на КиМ у окви ру соп стве-
не др жав нич ке те ри то ри је, од но сно ју жне ре ги је, Ар на у та ши ма 
и Шип та ри ма оку пи ра ли ста ре бо го мо ље. Шип та ри су, на јед ном, 
од бра ни ча из вор не де мо кра ти је пре ра сли у бра ни о це из вор ног 
хри шћан ства. Ова квом сле ду тра ди ци о нал не „ка то лич ке ак ци је“ 
при па да и би скуп Со фи (од чи јег ста ва се ни су огра ди ли пап ски 
пре ла ти те ни апо стол ски нун ци је у Бе о гра ду), ко ји оправ да ва ру-
ше ње срп ских хри шћан ских спо ме ни ка на зи ва ју ћи чак и бо го мо ље 
из сред њег ве ка „по ли тич ким цр ква ма“. Не сум њи во, ва ти кан ски 
кремљ има озби љан сце на рио за ју жни део Бал ка на, укла па ју ћи 
га у ко ри стан про цес са та ни за ци је Ср ба и аме рич ки стра те шки 
циљ“.69)

66) Мар ша ло вим пла ном Фран цу ска је до би ла 2 ми ли јар де 600 ми ли о на до ла ра, Ве ли ка 
Бри та ни ја 3 ми ли јар де и 100 ми ли о на до ла ра, Ита ли ја 1,4 ми ли јар де, Не мач ка 1,3 ми-
ли јар де до ла ра, Хо лан ди ја 1 ми ли јар ду до ла ра итд. Исто, 140.

67) Исто, 144.
68) Исто, 190.
69) Исто



- 42 -

ПОЛИТИЧКАМИСАОПРЕДРАГАДРАГИЋАКИЈУКАМомчилоСуботић

ПОСТНИКОЛАЈЕВСКАЕВРОПА

У тек сту са гор њим под на сло вом Ки јук ука зу је ка ко во де ћи 
за пад ни ми сли о ци де ле ци ви ли за ци је све та и ту ма че не ми нов ност 
њи хо вог су ко ба. Та ко исто ри чар Ар нолд Тојн би („Ис тра жи ва ње 
исто ри је“) из два ја пет ци ви ли за ци ја у ко је убра ја: за пад ну, хри-
шћан ско-пра во слав ну, Ислам ску, хин ду и стич ку и да ле ко и сточ ну 
ци ви ли за ци ју. Слич но свет де ли по ли ти ко лог Се мју ел Хан тинг тон 
(„Су коб ци ви ли за ци ја“) и из ја вљу је да „Евро па за вр ша ва та мо где 
по чи ње пра во слав ни свет“. „А Евро па је је рес.Нај пре пап ска ар хи-
је рес, по том лу те ран ска је рес, па кал вин ска, па су бо тар ска и та ко 
ско ро без кра ја – ко нац свих тих је ре си за вр ша ва се ате и змом“.70)

Ки јук, ко ји об на вља де ло Све то гвла ди ке Ни ко ла ја, пи ше: „Ни-
ко ла јев ско де ло (а ни ко ни је био ве ћи евро пе јац од Ни ко ла ја) је де-
ло хри сто ли ко, све то сав ско и фи лан троп ско...Ки јук се ов де по зи ва 
на Ни ко ла ја, ко ји ка же, да ће већ у 19. ве ку Евро па не са мо из ве сти 
Бо га пред су ди је, у прет ход ном са ен ци кло пе ди сти ма већ до не ти 
пре су ду да се Бог ста ви на стуб сра ма, већ ће га кра јем 19. и у 
ате и стич ком ег зи стен ци ја ли зму 20. ве ка уби ти. Пре ма то ме, кри зу 
ко ло ни јал не Евро пе, ње ну за ро бље ност соп стве ном би о гра фи јом, 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић уоча ва у „по бе ди о ци ма де вет на е стог ве ка“. 
По ње му, ови по бе ди о ци ни су са мо уста но ви ли „про то кол су ђе ња 
из ме ђу Евро пе и Хри ста“ већ трај но ус по ста ви ли пра во мо ћи из-
над мо ћи пра ва, исти не и љу ба ви. Чо ве ко бо жна ци ви ли за ци ја се 
су прот ста ви ла бо жан ском сми слу и те о ан тро по ло шкој сим фо ни ји 
упра во он да „кад се Бо на пар та на сме јао све ти ња ма у Кре мљу, и 
кад се па па Пи јус про гла сио не по гре ши вим и кад је Ни че јав но об-
ја вио сво ју слу жбу Ан ти хри сту“.71)

Вла ди ка Ни ко лај, сма тра Ки јук, тач но од ре ђу је: „Ако би се 
исто ри ја по след ња три сто ле ћа, осам на е стог, де вет на е стог и два-
де се тог, хте ла на зва ти јед ним пра вим име ном, он да се не би мо гло 
на ћи по де сни је име не го: Про то кол су ђе ња из ме ђу Евро пе и Хри-
ста“.72)

Евро па 20. ве ка је оста ла без Бо га, па Ни ко лај као све док то-
га вре ме на, у свим тек сто ви ма кри тич ке про ве ни јен ци је, из ла же 

70) Исто, 192.
71) Ве ли ми ро вић Ни ко лај, Крозтамничкипрозор:(речисрпскомнародуизлогораДахау), 

Бе о град, 2005, пре ма: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, БеседеоЕвропи, Би бли о те ка Ди ја ло зи 
о су шти на ма, Ра шка шко ла, Бе о град, 2007, 194.

72) Исто, 199.
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ана то ми ју европ ске ду хов не тру ле жи. Ра зу мљи во, Ни ко лај је евро-
по цен трич но а не евро по фо бич но уко ре њен ка да го во ри у име љу-
ба ви, у име сим фо ни је, и то је раз ли ка из ме ђу оних ко ји кри ти ку ју 
ра ди оства ре ња мо ћи и оних ко ји ве ру ју да има на де за свет ко ји 
раз у ме сво ју за блу ду јер та кав свет мо же про на ћи пут до исти не, 
са оп шта ва Ки јук.

Европ ска уни ја је, да кле, за ми шље на као ка то лич ка про јек ци-
ја, ко ја ће, ка ко ис ти че Ки јук, по ку ша ти да гур не Ру си ју у Ази-
ју, а за Ср бе и срп ски на род ће ство ри ти са ни тар ни кор дон. Да је 
Европ ска за јед ни ца за ми шље на као ка то лич ка про јек ци ја све до чи 
и чи ње ни ца да је 1992. осно ва на ор га ни за ци ја „Ђо ва ни Ве ко“ за 
по ни шта ва ње Све те Го ре, јер па то ло шки опре де ље на Евро па сма-
тра да не ма Европ ске уни је, да не ма успе шне Европ ске за јед ни це 
док пра во сла вље не оде у исто риј ску ар хи ву... То зна чи да ра ци о-
на ли стич ка па то ло ги ја Евро пу да нас ви ди као мо ди фи ко ва ну ри-
мо ка то лич ку им пе ри ју.73)

ХРИШЋАНСТВОБЕЗХРИСТА

Ки ју ко ва књи га ХришћанствобезХриста (Бе о град, 2012)74), 
пост хум но об ја вље на, пред ста вља ве о ма успе лу син те зу ње го вог 
це ло куп ног спи са тељ ског опу са. У њој Ки јук је згро ви ти је и про-
ду бље ни је пре зен ту је сво ју по ли тич ку ми сао.

Кри ти ку ју ћи аме рич ку по ли ти ку по сле Дру гог свет ског ра та, 
Ки јук ис ти че да је Аме ри ка у том пе ри о ду бом бар до ва ла 24 др жа-
ве ши ром све та, спро во де ћи ми ли тан то кра ти ју у име „са вр ше ног 
ми ра“, те да се кон стант на аме рич ка кон кви ста ни по че му не би 
мо гла ока рак те ри са ти хри шћан ским по гле дом на свет. Ки јук при 
то ме под се ћа да је још Џе фер сон ус пео да ре фор ми ше Би бли ју и 
при ла го ди је аме рич ком сек та шком хри шћан ству што је за по сле-
ди цу има ло об ред да се на тзв. Џе фер со но вој Би бли ји (The Li fe and 
Mo rals of Je sus of Na za reth) – ко ја се чу ва у ма сон ској ло жи у Ва-
шинг то ну – за кли њу но во и за бра ни аме рич ки пред сед ни ци.75)

Аме рич ки его цен трич ни се ку ла ри зам је успе шно од стра нио 
сва ре ли ги о зна огра ни че ња и још успе шни је ра зо рио ста ри мо-

73) Исто, 203.
74) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, ХришћанствобезХриста, Ра шка шко ла, Бе о град, 2012.
75) Ви ди: Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Хришћанство без Христа, Ра шка шко ла, Бе о град, 

2012, 10.
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рал ни по ре дак... По хле па, пре стиж и про фит – по ста ли су све та 
три ја да дру штва ко је је за цр та ло и огра ни чи ло свој сан.76) „...Збли-
жа ва ње Ва ти ка на и по ли тич ког хри шћан ства са са вре ме ним ју да и-
змом, до ве ло је до ре ви зи је Но вог за ве та и ства ра ња при хва тљи вог 
хри шћан ства без Хри ста (од но сно де кон струк ци јом свој ста ва Си-
на Бо жи јег). Та ко је за по че ла фа за „ка то лич ке те о ло ги је Аушви-
ца“ и раз бо жа ва ње Ису са Хри ста. Тај по ку шај тре ти ра ња Хри сто са 
као обич ног чо ве ка тра је прак тич но два де сет ве ко ва, а у је вреј ској 
тра ди ци ји од ан ти хри шћанк сог пам фле та Tol doth Yešu (на ста лог 
не пре дру гог ве ка) пре ма ко ме је Хри стов отац рим ски вој ник Бен 
Пан ди ра“.77)

Ки јук на по ми ње да је Ри мо ка то лич ка цр ква 1965. го ди не ски-
ну ла са Је вре ја на вод ну кри ви цу за Бо го у би ство, па су из Но вог 
за ве та по че ла укла ња ња Хри сто вих ре чи о Је вре ји ма... Иде ју аме-
рич ког се ку ла ри зо ва ног ху ма ни зма, То мас Џе фер сон је от крио у 
им пе ра тив ној од лу ци: „Очи сти ти Би бли ју од све га што иде иза 
гра ни ца нашегвета“,ода бра ти чак и од Је ван ђе ли ста „са мо оне 
ре чи ко је су су бли ми ра ле мо рал ни ко декс ка кав ни ка да пре ни је 
по ну ђен чо ве ку“.78)

Ки јук сто га кон ста ту је: „Свет ко ји је обез бо жио Бо га и „оне чо-
ве чио чо ве ка“ па дао је све ни же у гро тло пост хри шћан ске и пост-
ху ма ни стич ке ере, иако је остао без мо гућ но сти да про фит на мет не 
као над на че ло чо ве ко ве вред но сне ле стви це“.79) Аме ри кан ци су од-
лу чи ли, ка ко то ис ти че Чом ски, да све том вла да ју си лом.80)

Књи га Кар хајн ца Ден ше ра „По ли ти ка рим ских па па у 20. ве-
ку“, ко ју је Ки јук де таљ но ана ли зи рао и ко ри стио у свом ра ду, не-
дво сми сле но по ка зу је да је пап ска ор га ни за ци ја до ве ла Хи тле ра 
на власт и да се ње на пра во сла во фо бич ност не ме ња ни у јед ном 
вре ме ну. Ки јук ис ти че да спек та ку лар не обр те у пап ској по ли ти ци 
мо гу да оче ку ју је ди но ини ко ји су за лу та ли у на у ку или по ли ти ку.
Пре ма то ме, осо ви на Ва ти кан-Ва шинг тон (ус по ста вље на још кра-
јем Дру гог свет ског ра та) оста је при о ри тет но опре де ље ње и но вог 
па пе... Као што је Пи је XI скло пио кон кор дат са Хи тле ром (1933), 

76) Исто, 20.
77) Исто, 22.
78) П. Са мар џић, ИсусХристосумракуисторијскекритике, Тре би ње, 2004, пре ма: Пре-

драг Р. Дра гић Ки јук, исто, 24.
79) Исто
80) No am Chomsky, WhatUncleSamReallyWants, 1992.
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а Јо ван Па вле II са Ре га ном (1984), па па Ра цин гер ће по што ва ти 
тра ди ци ју оп сед ну то сти вла да ња све том. У том сми слу пра во слав-
ни на ро ди не ће би ти по ште ђе ни ва ти кан ског фун да мен та ли зма.81)

Пре зен ту ју ћи исто ри ју пап ства, Ки јук под се ћа да је Три дент-
ским кон ци лом (1545-1563) от по че ла бор ба пап ства про тив про те-
ста на та (је ре ти ци, кал ви ни сти, ре фор ма то ри) и „ши зма ти ка“ (пра-
во слав ци), те да је на ди ру ћа тур ска име при ја у све му то ме има ла 
уло гу сво је вр сног су ди је ко ја, и по ред свих ис ку ше ња, ни је ус пе ла 
да угро зи за пад ни евро по цен три зам.

УНИЈАЋЕЊЕИКАТОЛИЧЕЊЕСРБА

Свет ске ве ри ге (ca te na mun di) - уни ја ће ње и ка то ли че ње Ср ба 
у за пад ним зе мља ма (Дал ма ци ја, Бо сна, Сла во ни ја...) Ово ши ре ње 
ве ре си лом и при ну дом, и да ва ње цр кви ва жно сти бор бе не иде-
о ло ги је, по Ки ју ку ни је ни шта дру го до зло у по тре ба фи ло со фи је 
љу ба ви и ес ха то ло шке исто рич но сти Хри сто ве цр кве... Рим ска ку-
ри ја, ме ђу тим, по ста ла је „бор бе на цр ква“ и „ec cle sia tri ump hans“, 
ко ја сла ви сла вље, по бе де, успе хе – она је при зна ла да по сто ји као 
по ли тич ка ин сти ту ци ја са по ли тич ким про гра мом.82)

Ки јук се по зи ва на Лу те ра, ко ји је ис пи сао ове ре чи: „Ни ко не 
мо же да за ми сли ка кви гре си и ка ква без бо жна де ла се чи не у Ри-
му; чо век тре ба то да ви ди и чу је да би мо гао ве ро ва ти. За то с пра-
вом не ки ка жу: Ако по сто ји па као, он да је Рим на ње му са гра ђен; 
то је без дан ода кле из ла зе сви гре си“.83)

Ки јук се по себ но ба вио ана ли зом књи ге епи ско па Ни ко ди ма 
Ми ла ша ПравославнаДалмација84),за ко ју је ре као да је не пре ва-
зи ђе на књи га о је зу ит ској, кле ри кал ној де спо ти ји ко јој је био не по-
сред но из ло жен срп ски на род у Дал ма ци ји. Ми лаш је до ка зао „да 
је пра во слав на вје ра би ла је ди на у Дал ма ци ји све до дру ге по ло ви-
не IX ви је ка“, као што је по ка за но да по че так и ро ма ни зи ра ња хр-
ват ског ста нов ни штва и про го на пра во сла ва ца (Сло ве на) по чи ње 
од да на ка да је (1059) одр жан са бор у Спли ту, ко ји је уста но вио два 

81) Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић, „Раз го вор о ху ма ни сти ма с би чем“, у: Кијук:мудрапти
цаљубави, збор ник ра до ва, пре и ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са бор Две ри, 
Из да вач ка ку ћа Ca te na Mun di, Бе о град, 2012, 209.

82) Исто, 73.
83) Исто, 77.
84) Ни ко дим Ми лаш,ПравославнаДалмација, Сфа и рос, Бе о град, 1989.
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основ на ca pi tu la: 1. оба ве зу све ште нич ког це ли ба та и 2. за бра ну да 
се сло вен ским је зи ком слу же бо жан стве не тај не...85)

Ана ли зи ра ју ћи на чин на ко ји је „Све то чу до ви ште“ у срп ску 
Бо сну и Хер це го ви ну уво ди ло бо сан ство, Ки јук ис ти че уло гу Ко-
сте Хер ма на ко ји ће, на кон оку па ци је и анек си је БиХ од Аустро-
у гар ске, уве сти пла ги ја тор ство и пре ве ра ва ње у на у ку о књи жев-
но сти. Хер ман је из дао „На род не пје сме му сли ман ске“ по во дом 
ко јих ће му Ва тро слав Ја гић спо чит ну ти две ства ри: пр во, да су то 
„пје сме Ср ба му сли ман ске вје ре“, и дру го, да не ма оправ да ња што 
је књи гу штам пао ла ти ни цом бу ду ћи да су се у „пр ва шња вре ме-
на“ и му ха ме дан ци и ка то ли ци слу жи ли ћи ри ли цом... Ки јук да ље 
на во ди, а ми у скра ће ном оби му пре но си мо, до ка зе о мул ти кон-
фе си о нал ном срп ству у пред ју го сло вен ском пе ри о ду. Та ко Ки јук 
по ми ње дво ји цу углед них Ср ба ка то лич ких све ште ни ка дум Ива-
на Сто ја но ви ћа (1829-1900) и Дон Ја ко ва Груп ко ви ћа ( 1831-1911), 
фра њев ца и при пад ни ка Срп ске стран ке у Ду бров ни ку; те да је овај 
ва тре ни Ср бин и гим на зиј ски про фе сор и пен зи о ни сан због сво јих 
на ци о нал них ста во ва.86)... Да ље се по зи ва на хр ват ског исто ри ча ра 
На тка Но ди ла ко ји до ка зу је је зич ко-ет нич ко срп ство Ду бров ни ка. 
Ки јук још под се ћа да и Џи во Гун ду лић у VI II пе ва њу „Осма на“ 
ис ти че сво је срп ство. Као и то да се око 200 ку ћа ка то ли ка Бје ло-
па вли ћа вра ти ло се 1633. у пра во сла вље, а Ви ша ни ће 1933. го ди-
не по ди ћи пра во слав ни храм што го во ри о њи хо вом пра во слав ном 
срп ству (ко ји ће СПЦ 1963. про да ти Хр ва ти ма, ко ји су цр кву од мах 
по ру ши ли и на ње ном ме сту из гра ди ли пар ки ра ли ште).87)

Ову при чу о ка то ли че њу, а по том хр ва ће њу Ср ба, Ки јук нам 
илу стру је пре ко по ро ди це Вој но вић. Аустриј ска вла да је 1873. 
Кон стан ти ну и Ђор ђу Вој но ви ћу при зна ла ти ту лу кон та. Кон стан-
тин се опре де лио за Хр ва та ка то ли ка, а Ђор ђе остао оно што је 
био, и он и Кон стан тин, Ср бин пра во слав не ве ре. Кон стан ти но ви 
си но ви, Иво Хр ват (иако је пи сао де ла по пут Ла за ре во вас кр се ње 
и дра му Мај ка Ју го ви ћа, и био ухап шен од аустро у гар ских вла сти 
због свог срп ског по ре кла на по чет ку Пр вог свет ског ра та), и Лу јо 
Ср бин (ди пло ма та код кне за Ни ко ле Пе тро ви ћа и у срп ској ди пло-
мат ској слу жби).

Ки јук ис ти че на мон стру о зност Рим ске ку ри је ко ја је оне мо гу-
ћи ла сва ки кон такт са по ка то ли че ном срп ском де цом - де ча ци ма, 

85) Исто, 88.
86) Исто.
87) Исто, 99.
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ко ји су, под дру гим име ни ма, за вр ши ла ка то лич ке те о ло шке фа-
кул те те ши ром све та: у Ита ли ји, Ар ген ти ни, САД, Аустра ли ји итд. 
Че тр на ест њих је ишло у шко лу St. Jo sephs у Или но и су.

Ки јук нас, да ље, под се ћа на књи гу Ва се Глу шца из 1924. го ди-
не, „Сред њо ве ков на бо сан ска цр ква би ла је пра во слав на“ – у ко јој 
Глу шац „ис црп но по би ја ју ћи те зе о бо гу мил ској цр кви, и до ка зу-
ју ћи ка ко иде је о бо сан ској бо гу мил ској цр кви при па да ју по ли тич-
ком а не исто риј ском дис кур су“.88)

САВРЕМЕНАВАЗАЛИЗАЦИЈАСРБИЈЕ
ИПОТИСКИВАЊЕСРБА

Ана ли зи ра ју ћи уло гу Аме ри ку у ју го сло вен ском ра ту, Ки јук 
ис ти че да су Аме ри кан ци се дам го ди на пре по чет ка рас па да ко му-
ни стич ке Ју го сла ви је (1991) раз ра ђи ва ли пла но ве за са та ни за ци ју 
Ср ба, бу ду ћи да су про це њи ва ли да ће они би ти нај ве ћа смет ња 
ру ше њу зе мље... САД су на кон НА ТО бом бар до ва ња ре ши ле да 
из вр ше ва за ли за ци ју Ср би је, за рад ко је су и за по че ле рас пад дру ге 
Ју го сла ви је... Да нас ви ди мо ко ли ко су у то ме ус пе ли.

Та ко је Деј то ном 1995. ство ре на екс пе ри мен тал на др жа ва од
тринарода и два ен ти те та, што го во ри да Аме ри кан ци же ле „Бо-
сну“ као пер ма нент ну по ли тич ки тру сну област. Ова вр ста „ли ба-
ни за ци је“ као стра те ги је аме рич ке по ли ти ке већ се по но ви ла де-
ва сти ра њем Ира ка (2003-2010) а на ста ви ла са ру ше њем Ли би је 
(2011).

„Оста је је ди но на да да би Аме ри ка, због ин фан тил но-ка та-
стро фал не по ли ти ке пре ма му сли ма ни ма у по хо ду на при род не и 
„људ ске ре сур се“, има ла раз ло га да уло жи у соп стве ни по ли тич ки 
ка пи тал ства ра ње још јед не му сли ман ске др жа ве у Евро пи... Осим 
то га, аме рич ка гло бал на по ли ти ка и европ ски по ли тич ки ин те рес 
се не ће пре кла па ти по „бо сан ском пи та њу“, јер аме рич ко на гра ђи-
ва ње милитантнихмуслимана – Евро пи не да је ни ка кве га ран ци је 
да у сво ју еко ном ску за јед ни цу при ма секуларизованемуслимане. 
На овој по ли ти ци, а евро а тлант ској клац ка ли ци, тра ја ће успо ни и 
па до ви по ли тич ке на де бо сан ских му сли ма на. Исто знач но, ан ти-
срп ски став је по ли тич ки из бор али не и по ли тич ко ре ше ње“.89)

88) Исто, 140.
89) Исто, 151.
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Ки јук и у овој књи зи пи ше де таљ но о аме ри ка ни за ци ји Ва-
ти ка на ко ја је по че ла у вре ме Дру гог свет ског ... И пре ћут ки ва ње 
исти не о Ја се нов цу и уло зи ри мо ка то лич ке цр кве у ге но ци ду над 
Ср би ма 1941-1945 у ди рект ној је ве зи по ри ца ња уде ла ри мо ка то-
лич ке цр кве и у рас па ду дру ге Ју го сла ви је, од но сно са у че снич ком 
ва ти кан ско-ва шинг тон ском по гро му Ср ба 1991-1995.90)

Ки јук на во ди и сле де ће по дат ке из књи ге Мар ка Руч но ва „За-
што Ја се но вац“ (1991). Иво Рој ни ца, пре фект гра да Ду бров ни ка, 
„од го во ран“ за ис тре бље ње хи ља де Ср ба и Је вре ја, ухап шен је у 
Тр сту 1945, али је пу штен на ин тер вен ци ју мон си њо ра Кру но сла-
ва Дра га но ви ћа и пре ба чен у Ар ген ти ну. Про фе сор бо го сло ви је 
Дра га но вић, члан од бо ра за по кр шта ва ње, ка пе лан у Ја се нов цу и 
па пин чо век од по ве ре ња у Com mis si o ne d’ as si stan za pon ti fi ca – у 
Са ра је ву је од 1967. жи вео као углед ни гра ђа нин а „умро је 1982. у 
са ра јев ској бол ни ци на Ко ше ву и са хра њен уз аде кват не по ча сти“ 
Кру но слав Дра га но вић је ру ко во дио тзв. па цов ским ка на ли ма.

Ки јук из но си и ин те ре сан тан по да так да је Виц ко Кр сту ло вић 
се кре тар ЦК КП Хр ват ске, још 1943. без у спе шно тра жио од пар ти-
зан ске ко ман де да се пре ду зме на пад на Ја се но вац, сма тра ју ћи да је 
Ва ти кан нај од го вор ни ји за ову „ин ду стри ју смр ти“.

Ки јук на во ди и по да так да је Мар ко Ме сић, стриц бив шег хр-
ват ског пред сед ни ка Сти пе Ме си ћа, во дио на Ста љин град 1942. 
око 9.000 Хр ва та, и сеп тем бра 1942. био за ро бљен, па „пре ва спи-
тан“ у ру ској по том Ти то вој ар ми ји. Ки јук нам от кри ва и то да је 
отац Иви це Ра ча на, Лу ка, био уста шки ду жно сник а као кри жар 
уби јен 1953. у Ве ли ким Зден ци ма.91)

Ту је још јед на пи кан те ри ја, ко ја нам ни је не по зна та, али је за 
срп ску по ли ти ку по ра зна.. Јељ цин је по во дом обе ле жа ва ња пе де-
се то го ди шњи це по бе де над фа ши змом од ли ко вао Фра њу Туђ ма на 
(1995) а Пу тин, де сет го ди на ка сни је, по во дом ше зде се то го ди шњи-
це од ли ко вао је Стје па на Ме си ћа (2005). И ни је дан ни јед ног срп-
ског пред сед ни ка.

РЕКЛИСУОКИЈУКУ

Са мо не ко ли ко ме се ци на кон Ки ју ко ве смр ти (ја ну ар 2012), из-
и шао је збор ник ра до ва под на сло вом Кијук:мудраптицаљубави, 

90) Исто, 312.
91) Исто, 319.
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ко ји је при ре дио књи жев ник Вла ди мир Ди ми три је вић, и у ко јем се 
о Ки ју ко вом де лу на шло не ко ли ко де се ти на ра до ва углед ни ка из 
ра зних обла сти књи жев ног и на уч ног ства ра ла штва.

Дра ган Мра о вић, наш по зна ти ита ли ја ни ста, ре ко је по во-
дом смр ти Ки ју ка, да смо „из гу би ли ва жног ин те лек ту ал ца ко ји је 
искре но и с уме ћем бра нио срп ске на ци о нал не ин те ре се“.92) Епи-
скоп Ге ор ги је Ка над ски из То рон та ка же да смо оста ли без „истин-
ског ду хов ни ка и ве ли ког ми сли о ца“.93) Пе тар Ми ла то вић из Бе ча 
за Ки ју ка ка же да је то чо век „ко ме је Све то са вље нај ве ће ду хов но 
здра вље и нај чвр шће мо рал но уз гла вље“.94)

Пре ма епи ско пу Ла врен ти ју Ки ју ко ва Ca te na mun di пред ста-
вља „ду хов ну ен ци кло пе ди ју срп ског на ро да“.

Ми ро љуб Јо ко вић је за Ки ју ка ре као да је „Је дан од нај бо љих 
и нај ум ни јих Ср ба ко је сам ика да упо знао... сја јан књи жев ник, лу-
ци дан ли бе рал ни фи ло зоф, ори ги на лан ми сли лац, сја јан ме ди ја ве-
ли ста, од ли чан по зна ва лац До сто јев ског, кри тич ки на стро јен исто-
ри чар.. За ни мао се за пе сни штво, фи ло зо фи ју, хри шћан ску ети ку и 
ми сти ци зам, кла сич ну срп ску и сло вен ску књи жев ност, европ ску 
ци ви ли за ци ју, ути цај Ва ти ка на на суд би ну срп ског на ро да и ње го-
ву кул ту ру. Био је не по но вљив ми сли лац... „хо да ју ћа ен ци кло пе ди-
ја и је дан од нај хра бри јих срп ских ин те лек ту а ла ца на кра ју 20. и 
по чет ком 21. ве ка“. Уз Ра шка Ди ми три је ви ћа и Ни ко лу Ми ло ше ви-
ћа, Ки јук био је дан од нај бо љих срп ских го вор ни ка.95)

Ки јук нам ука зу је – ис ти че Ла буд Дра гић – на став Ко пи та ра из 
1827. го ди не, чи ме об ја шња ва и ње го во „при ја тељ ство“ са Ву ком 
Ка ра џи ћем.. Ко пи тар пи ше: „Срп ска пра во слав на цр ква, чу ва њем 
ста рог је зи ка Све тог Са ве, же ли са чу ва ти и је зич ку раз ли ку из ме ђу 
пра во слав них и ка то лич ких Ју жних Сло ве на, те би сто га ви ше не го 
ика да, Беч мо рао по др жа ва ти ре фор ме Ву ка Ка ра џи ћа, јер се њо ме 
та раз ли ка по ни шта ва, а глав на пре пре ка у пре во ђе њу Ср ба у ка то-
ли чан ство би ће за у век укло ње на. Овим ће нам вре ме ном Бе о град 
сам од се бе па сти у ру ке“.96)

92) „О кон ти нен ту зва ном Ки јук: пр ви ко рак у ис тра жи ва њу“, при ре ђи вач збор ни ка Кијук:
мудраптицаљубави, збор ник ра до ва, при ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Срп ски са-
бор Две ри, Из да вач ка ку ћа Ca te na Mun di, Бе о град, 2012, 6.

93) Исто.
94) Исто, 7.
95) Ми ро љуб Јо ко вић, „Апо стол исто риј ског пам ће ња: Пре драг Дра гић Ки јук (1945-

2012)“, у: Кијук:мудраптицаљубави..., 34-35.
96) Ла буд Дра гић, „Пре драг Дра гић Ки јук: Хри шћан ство без Хри ста“, исто, 115.
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Ака де мик Ко ста Ча во шки, ана ли зи ра ју ћи Ки ју ко ву књи гу 
„Хри шћан ство без Хри ста“, у свом члан ку ис ти че сле де ће: „Нај-
бо ље про ми шље ни де ло ви Ки ју ко ве књи ге по све ће ни су пре тен-
зи ја ма рим ско га па пе и ње го вом из о па ча ва њу из вор не хри шћан ске 
ве ре, по чев од из ме не ни ке о ца ри град ског Сим во ла ве ре – дог ма том 
о ис хо ђе њу Све то га ду ха и из Си на, пре ко ње го вог на сто ја ња да бу-
де ап со лут ни ауто ри тет и у ду хов ним и у све тов ним ства ри ма, до 
пред ста вља ња се бе у хри шћан ском све ту као не по гре ши вог Хри-
сто вог за ме ни ка (vi ca ri us Chri sti) и на ме сни ка на зе мљи“.97)

Део књи ге ба ви се пи та њем стра да ња Ср ба у хр ват ској не за-
ви сној др жа ви Ан те Па ве ли ћа, ко јег је Рим бла го си љао за по гром 
срп ског пра во слав ног на ро да. Ки јук ис ти че да се ра ди о ве ков ној 
кон стан ти у пап ској по ли ти ци пре ма пра во слав ним Ср би ма. Па па 
Јо ван Па вле II је бе а ти фи ко вао Алој зи ја Сте пин ца, хр ват ског ка то-
лич ког пр во све ште ни ка, а за тим је, „ка да се Хр ват ска про тив у став-
но от це пи ла од бив ше Ју го сла ви је, па па Јо ван Па вле II дао на лог 
да Ва ти кан, као др жа ва, пр ви при зна не за ви сност Хр ват ске, иако је 
то зна чи ло да ће Ср би у Хр ват ској по ста ти не за шти ће на, а по том 
и прог на на на ци о нал на ма њи на. По ред те о ло шких, то су би ли и 
исто риј ски раз ло зи ко ји ма се наш Ки јук ру ко во дио ка да је од ба ци-
вао сва ки еку ме ни зам.98)

Ча во шки ис ти че и овај Ки ју ков став: „Ка да је све ово и по зна то 
и не сум њи во, по ста вља се на рав но пи та ње ка ко на ши зва нич ни ци 
та ко ла ко пре ла зе пре ко ет нич ког чи шће ња Ср ба, ко је је на тлу Хр-
ват ске из вр ше но 1995. го ди не и та ко жар ко же ле ула зак у Европ ску 
уни ју, иако до бро зна ју да у њу мо гу ући са мо без Ко со ва и Ме то-
хи је. По сре ди су, на жа лост, удво рич ка пси хо ло ги ја и исто риј ска 
нео д го вор ност“.99)

Су прот ста вља ју ћи се по све ма шњем ра ср бљи ва њу Ки јук је, ка-
ко ис ти че Ча во шки, го во рио: „Ако има и са мо пет ус прав них Ср ба, 
има на де“.

Вла ди мир Ди ми три је вић, при ре ђи вач збор ни ка о Ки ју ку, ка-
же да је „Хри шћан ство без Хри ста“ За ве штај на књи га Ки ју ко ва, 
а Бо шко Об ра до вић пи ше да је Пре драг Дра гић Ки јук – учи тељ 
срп ског за ве та: „Та кав хри шћан ски му драц, а при том го спо дин, и 

97) Ко ста Ча во шки, „Је дан од пе то ри це ус прав них“. О књи зи „Хри шћан ство без Хри ста“, 
исто, 129.

98) Ко ста Ча во шки, исто, 129-130.
99) Исто, 130.
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по фи зич ком и по ин те лек ту ал ном, а по себ но ду шев ном из гле ду, 
ве ли ка је рет кост у но ви јој исто ри ји Ср ба. Па три јарх срп ске ин те-
лек ту ал не ели те“.100) Об ра до вић да ље ка же да је Ки јук „...био хри-
шћан ски ин те лек ту а лац, са из ра зи то мо рал ним по гле дом на свет 
и је дин стве ним са о се ћа њем за бли жње сво је и на род свој“.101) У 
тек сту још сто ји: „Све нас је на у чио (Две ри срп ске, чи ји је Ки јук 
био ро до на чел ник, МС) на ци о нал ном са мо по што ва њу и са мо по у-
зда њу, вр лин ском ро до љу бљу и го спод ском па три о ти зму“.102)

Све тла на Пе тру шић, у тек сту под на сло вом „Је су ли уби це 
ме ђу на ма“,103) ис ти че Ки ју ко ву по ла зну пре ми су: Пра во сла вље 
је из вор но хри шћан ство.Да ље ци ти ра Ки ју ко ву ми сао: „Ри мо ка-
то лич ка цр ква је, из над све га, по ли тич ка ин сти ту ци ја и европ ска 
ци ви ли за ци ја је сте за тро ва на том па пи стич ком иде о ло ги јом ко ја 
је Евро пу ду го ве ко ва по сма тра ла као ри мо-ка то лич ку Евро пу. Са 
по ја вом про те стан ти зма ту се не што ме ња, од 1640. го ди не, али ни-
ка да се ни шта ни је про ме ни ло у од но су на пра во слав ни део Евро-
пе. Евро па, на и ме, не при зна је пра во слав ни део Евро пе и за њу 
то ни је Евро па. То су по ка за ли њи хо ви нај ве ћи на уч ни ци, њи хо ви 
ве ли ки исто ри ча ри, чак ни Ар нолд Тојн би не убра ја пра во слав-
ну ци ви ли за ци ју у за пад но-хри шћан ску ци ви ли за ци ју, па до свих 
оних упо треб них, пла ће них ин те лек ту а ла ца, по пут Хан тинг то на, 
Бже жин ског и њи ма слич них ко ји ка жу да је гра ни ца Евро пе на 
Дри ни. Зна чи, та мо где по чи ње пра во сла вље. Не ма по тре бе да срп-
ски на род бу де ксе но фо би чан, да срп ски на род уми шља да по сто ји 
не ка ква за ве ра про тив ње га, то је са свим из ве сно. Али, исто та ко, 
не ма ни ка квог раз ло га да срп ски на род жи ви у за блу ди и илу зи ји 
и да за тва ра очи пред чи ње ни ца ма. Ан ти-прав слав ни и ан ти хри-
шћан ски про цес је сте за пра во по че так свих по че та ка гло ба ли стич-
ког по гле да на свет ко ји дик ти ра ју САД ...ЕУ же сто ко при ти ска 
Грч ку да про ме ни пр ви члан свог Уста ва у ко ме се ка же да грч ки 
на род до но си Устав Ре пу бли ке Грч ке у име Оца и Си на и Све то га 
Ду ха“.104)

100) Бо шко Об ра до вић, „Пре драг Дра гић Ки јук – учи тељ срп ског за ве та“, у:Кијук:мудра
птицаљубави..., 172.

101) Исто, 173.
102) Исто, 175.
103) Из књи ге Све тла не Пе тру шић, Убицесумеђунама, Струч на књи га, Бе о град, 2002.
104) Све тла на Пе тру шић, „Је су ли уби це ме ђу на ма“, у: Кијук:мудраптицаљубави..., 202-

203.
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ПРЕДРАГР.ДРАГИЋКИЈУК,ПОСЛАНИЦАПРИЈАТЕЉУ.
ПОВОДОМХИРОТОНИЈЕВЛАДИКЕХРИЗОСТОМА

ЈЕВИЋА105)

Оп ста нак, пре тра јав ње и стра да ње срп ског на ро да на „свет-
ским ве ри га ма“, као и раз ли ке из ме ђу пра во слав не и рим ске цр кве 
Ки јук је нај бо ље из ло жио у пи сму-по сла ни ци ко ју је упу тио вла-
ди ки Хри зо сто му Је ви ћу по во дом ње го ве хи ро то ни је. Из тог Ки ју-
ко вог тек ста пре но си мо сле де ће: „Из ло жен рим ском про зе ли ти зму 
(као што је и био из ло жен ан ти сло вен ској или хаб збур шкој аси-
ми ла ци ји) срп ски на род ни је из гу био свој вер ски иден ти тет, као 
што га ни је из гу био ни у це ли ни ка да му је ате и стич ка и бољ ше-
вич ка пре си ја пре ти ла сво је вр сном аси ми ла ци јом. Та ко ђе, ни ду-
го трај ни му сли ман ски фун да мен та ли зам (да нас ре ви та ли зи ран као 
и хр ват ски нео фа ши зам) ни је срп ском на ро ду угу шио пра во слав-
ни иден ти тет али је, уз уста шки ге но цид (као за вр шни чин рим ске 
про зе лит ске ин кви зи ци је), по ка зао да је оди ста те шко тра ја ти на 
овим бал кан ским про сто ри ма ко је су са вре ме ни ита ли јан ски ху ма-
ни сти ис тан ча но про зва ли „свет ским ве ри га ма“ (ca te na mun di). То 
је ујед но, и об ја шње ње уз кон ста та ци ју из ре че ну на по чет ку тек ста 
за што исто ри ја срп ског на ро да је сте мар ти риј ска исто ри ја“.106)

Ки јук да ље са оп шта ва: „Док је пра во слав на цр ква у ду гој сво-
јој исто ри ји ме сто чо ве ка је ди но на ла зи ла у хри сто ло го сној за јед-
ни ци до тле је ри мо ка то ли ци зам охри сто вље ног чо ве ка по сма трао 
као по ли тич ко сред ство. У из вор но хри шћан ском све ту, то јест 
пра во сла вљу, ни ка да се и ни је мо гла ус по ста ви ти би ло ка ква су-
пре ма ци ја(чак ни пре ма дру гим по ме сним цр ква ма пра во слав не 
еку ме не) ка ко због то га што су пре ма ци ја не од го ва ра „ка нон ском 
уче њу о са бо ру као нај ви шем ор га ну цр кве не вла сти“та ко и због 
су прот но сти су пре ма ци је са „ка нон ским уче њем о епи ско па ту као 
но си о цу цр кве не вла сти“...

„Рим ска цр ква, ме ђу тим, има им пе ри јал не зах те ве и њен де-
спо ти зам је, из ме ђу оста лих европ ских на ро да, при ме њен и на срп-
ском на ро ду, на ро ду из ло же ном пер ма нент ном про гра му уни је и 
ани хи ла ци је. То, по сле дич но, про из и ла зи из уну тра шње струк ту ре 
па пи стич ке цр кве. На и ме, ри мо ка то лич ка цр ква је оства ри ла две 

105) На дан Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла – Пе тров дан, 1991. го ди не.
106) Пре драг Р. Дра гић Ки јук, „По сла ни ца при ја те љу. По во дом хи ро то ни је вла ди ке Хри зо-

сто ма Је ви ћа“, у: Кијук:мудраптицаљубави..., 187.



стр:1958.

- 53 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

крај но сти: де спот ско, то та ли тар но устрој ство цр кве (па по це за ри-
зам), као што је на че ли ма во ју ју ће, им пе ри јалч не, три јум фал не цр-
кве ево лу и ра ла у др жав ну си лу (це за ро па пи зам) у ко јој ве ра има 
уло гу иде о ло ги је за оства ре ње по ли тич ких ци ље ва“.107)

Го во ре ћи о тај ни по е зи је, Ки јук је ту раз ли ку из ме ђу пра во-
слав не и ри мо ка то лич ке цр кве свео на јед ну ре че ни цу: „Са свим 
крат ко, ре ћи ћу вам као де фи ни ци ју: свет за пад ног хри шћан ства је 
ан тро по цен три чан свет, свет ис точ ног хри шћан ства је Хри сто цен-
три чан свет“.108)
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Ди ми три је вић, Две ри - Ca te na Mun di, Бе о град, 2012.Пе тро вић Ми-
лан, „Апо стол исто риј ске исти не“, у: Кијук:мудра птицаљубави, 
збор ник ра до ва, при ре дио Вла ди мир Ди ми три је вић, Две ри - Ca te na 
Mun di, Бе о град, 2012.

• Пе тру шић Све тла на, Убицесумеђунама, Струч на књи га, Бе о град, 
2002.

• Пе тру шић Све тла на, „Је су ли уби це ме ђу на ма“, у: Кијук: мудра
птицаљубави, збор ник ра до ва, при е дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, 
Две ри-Ca te na Mun di, Бе о град, 2012. 

• Ча во шки Ко ста, „Је дан од пе то ри це ус прав них. О књи зи Хри шћан-
ство без Хри ста“, у: Кијук: мудра птицаљубави, збор ник ра до ва, 
при ре дио: Вла ди мир Ди ми три је вић, Две ри – Ca te na Mun di, Бе о град, 
2012.

MomciloSubotic
ONPOLITICALTHOUGHTOFPREDRAGDRAGICKIJUK

Resume
PredragR.DragicKijuk (19452012) belongs to a line
ofleadingmodernSerbianintellectuals.Anerudite,wri
ter andorator, literary andart critic, critichistorian of
encyclopedic knowledge, a thinker on originalChristia
nity–ChristianOrthodoxyand“agreatexpertonthephe
nomenonofpapalideology”,butnotlessthanthatalsohe
wasapoliticalwriterandadevoutsupporterofanidea
ofSerbianassembly(nationalassembling).Inadditionto
this,KijukwasalsoagreatexpertonSerboCroatianet
hnolinguisticphenomenon.
KijukstudiedatFacultiesofLaw,PhilosophyandPhilo
logy (theMaster ofYugoslav literature), but his spiritu
ality,thought,knowledgeandengagementgreatlyexcee
dedthelimitsofhisformaleducation.Hepublishedover
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twentybooksofessaysandfivebooksinforeignlanguages
andin1987ananthologyofoldSerbianliteratureMedie
valandRenaissanceSerbianpoetry12001700inEnglish
language; alsoa capital collectionof Serbian chronicle
CatenamundiandacollectionofpoliticalessaysBestiari
umhumanum,etc.In2010theInternationalBiographical
Centerrankedhimamongonehundredoffreethinkersin
theworld,asenlistedunderhisbiographicalandbiblio
graphicalentryintheCambridgeedition2000Intellectu
alsin21stCentury.
KijukwasoneofthefoundersoftheFundofTruthinBel
grade, the World Assembly of Serbs in Heidelberg, the
CentreforChristianStudiesinBelgradeandtheassoci
ation“SerbianNationalAwareness”andheinitiatedand
was one of signers of a famous declarationAnOration
onSerbianLanguage.HeeditedtheLibrary“SerbianDi
aspora”and“SerbianFamilyLibrary.”Formanyyears
heeditedtheSerbianLiteraryMagazineandLiteraryGa
zette.Havingbeenoriginally fromKrajina,Kijukwasa
presidentoftheNationalCounciloftheRepublicofSer
bianKrajina.Kijuk’stwovolumeanthologyCatenaMundi
(“TheChainLinkoftheWorld”)on1.800pagesdisplayed
amartyrhistoryofSerbianpeopleontheterritorycalled
“TheChainLinkoftheWorld,”whichalwaysrepresented
“theEastintheWestandtheWestintheEast.”
InthefocusofallwrittenandoralKijuk’sendeavorsthere
areSerbianpeople; theirmartyr fateandsufferingsand
aspirationsandtheyareamainmotiveforKijuk’sspiri
tualandcontemplativevigilandhisrelentlesspublicen
gagement.Thiswas themotive forKijuk towritehisbo
okBestiariumhumanum(Belgrade,2002)intheformof
a political diary that waswritten from 1995 to 2000. In
this bookKijuk, usually on behalf of theWorldCouncil
ofSerbs,butalsoonbehalfoftheFundoftheTruth,the
AssociationofWritersofSerbia,theChurchNationalAs
semblyandotherorganizations,hademergedasamain
driving force thatappealedandmadevariousdeclarati
onsandresolutionsandsentopenlettersaddressedtoSer
bianStateandChurchleadersandtomanyworldleaders
andinstitutions.
InKijuk’sbookAtlantocracyastheJesuits’Ideal(Belgra
de,2006)whichisbasedonKijuk’stremendousknowled
geonphilosophy,historyandmodernpoliticsthewordis



- 56 -

ПОЛИТИЧКАМИСАОПРЕДРАГАДРАГИЋАКИЈУКАМомчилоСуботић

aboutAtlantocracy as „a phenomenology of badness of
theWest“,butatthesametimeitis“amanifestonSerbian
Unityasaspiritualreplyandovercomingofthebadness
andovercomingof theWestwhich isoversaturatedwith
thebadness.“
Kijukunderlined:“NATOisonlyaPraetorianGuardof
anewmalignant ideology, that is,ofAtlantocracy.“This
conceptofWesternconquistadorsKijukextendedfurther
intothepast,drawingaparallelwithidenticalpolicyof
VaticanandWesternpoliticalChristianityand theirrole
inbringingHitlertopowerin1930’s.
„By protecting their interests, globalists had destroyed
multiethnicstatesandthencreatedmonoethnicones(li
keSloveniaorCroatia)andintheterritorieswhereSerbs
survivedtheywanttoimposemultiethnicstates(suchas
BosniaandHerzegovinainwhichBosniakswoulddomi
nate,or“Kosovo“inwhichShiptarsengageinconstant
terrorovertheSerbsandnonAlbanianpopulation.)This
principally unprincipled policy has been transparently
evident in the state of Israel,which is anAmerican cli
entstate, inwhich theprincipleofmultiethnnicity isnot
inforce.“
Kijuk underliedthat “the Serbs had to accomplish their
nationalandstateunitywithinallSerbianlandswherethe
SerbianpeoplearemajorityandthattheallSerbcommu
nitymustachieveatleastaspiritualunitybecauseonlyin
thatwayitwillnotonlysubsistbutitwillalsofunctionin
thespiritofatrueChristiancommunity.“
InthebookSpeechesonEurope(Belgrade,2007)thereis
presentedawiderangeofKijuk’sphilosophical,historical
andpoliticalconsiderationsontheissuesofChristianity
anditsByzantineorinotherwordsitsEasternOrthodox
versionandinparticulartheissuesofpapal,Western,po
liticalChristian version, the issues ofEurope andAme
rica,thentheissueofSerbianhistoryandcontemporary
politicalissuesandrelationsoftheSerbianpeopleandits
lands,theroleoftheHagueTribunalindeSerbizationof
Serbianhistoricalandethnolinguisticspace,etc..
IntheHagueTribunalKijukrecognizedacontinuationof
theaggressionthatEuroAtlanticEmpirehasmadeaga
insttheSerbianpeopleanditslands:“TheHagueTribu
nal,envisionedtobeastrikingfistoftheUSAwhichwill
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justifyAmericanmiliataryinterventions,isafirstinstitu
tionofposthumanistoligarchy.Beinganinterestandex
tendedarmoftheNATOempire,theTribunalinterpretsa
tyrannyasahumanitarianaction,adefensivewarasan
aggression,aterroristrebellionorsecessionismasalibe
rationprocessandthecrimesagainstSerbsasindividual
excessesorretaliation.Incontrasttoit,individualSerbian
crimesarealwaystreatedasanactofgenocide.“
According toKijuk,“suchcourtwillexistas longas its
foundersbecomeconvinced that theTribunal fully justi
fiedallcrimesoftheEuroAmericanallianceagainstthe
Serbs.»IncontrasttoKarlPopper’sEuropeandemocratic
and«open»society,Kijuk supportsSerbianhealthysoci
ety.
«Therefore,striveforahealthysociety,spreadtheideaof
suchaChristianandOrthodoxsocietyinwhichyouand
youandyourpeoplewilllive,Iamsuretothebenefitof
abigfamilyofEuropeannations.»InthissenseKijukun
derlined:«YesfortheSerbsinEurope,butnoforspiritual
experienceofEuropeintheSerbs.”
Kijuk’sposthumouslypublishedbookChristianitywithout
Christ (Belgrade,2012) isaverysuccessfulsynthesisof
his entire literary opus. In the bookKijuk presented his
political thought succinctlyandprofoundly. In thebook,
among other things, Kijuk presented arguments for his
thesisonAmericanizationofEuropeandofVaticaninpar
ticular.
MostreasonoblypresentedpartsofKijuk’sbookarededi
catedto„pretensionsofRomanPopeandhisdistortionof
originalChristianfaith,startingwiththechangeofNiceo
ConstantinopolitanSymbolofFaith–adogmaontheori
ginofHolySpiritfromHolySon,too,andfromthePope’s
endeavortobecomeanabsoluteauthorityinbothspiritual
andsecularaffairs tohisendeavor topresenthimself in
theChristianworldasanimpeccablevicar(vicariusChri
sti)anddeputyofChristintheworld.“
On the occasion of a consecration ofBishopHrisostom
Jevtic Kijuk made a synthesis on a difference between
Orthodox and Roman Catholic Churches in his Epistle
MessagetoaFriend:While theOrthodoxChurchfound
aplaceofahumanbeingonlyinaChristologoscommu
nitythroughoutitslonghistory,theRomanCatholicismvi
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ewedthemanmadeinChristonlyasapoliticaltool.In
originalChristianworld,thatisinOrthodoxy,ithasnever
beenpossible toacoomplishanykindofsupremacy(not
eveninrelationtootherlocalChurchesofOrthodoxecu
menism)notonlydue to the fact that thesupremacydid
notcorrespondto„acanonicaldoctrineoftheHolySynod
asthehighestecclesiasticalauthority“butalsoduetothe
oppositionofthesupremacyto„acannonicaldoctrineof
theEpiscopateasasupremeChurchAuthority“...
“However,theRomanChurchhasimperialdemandsand
itsdespotismhasbeen implemented,amongotherEuro
peanpeoples,onSerbianpeople,too,onthepeopleexpo
sed to a permanent program of union and annihilation.
This consequently derives from internal structure of the
Papal church.Namely, theRomanCatholicChurch has
accomplishedtwoextremes:adespotictotalitarianorga
nizationofthechurch(PapalCesarism)anditevolvedby
principlesofmilitantimperialandtriumphantchurchinto
thestatepower(Cesaropapism)inwhichthereligionhas
theroleofideologyforaccomplishmentofpoliticalobjec
tives.“109)

SpeakingonthesecretofpoetryKijukmadeasynthesison
thedifferencebetween theOrthodoxandRomanCatho
licChurchesinonesentence:„VeryshortlyIwilltellyou
aboutitintheformofadefinition:theworldofWestern
Christianityisananthropocentricworldandtheworldof
EasternChristianityisaChristcentricworld.“
Key words: Kijuk, Orthodoxy as authentic Christianity,
Serbs as ecclesian comunity, Vatican, Papacy, Europe,
America,atlantocracy.

109) Ibid, 189.
 Овај рад је примљен 21. маја 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 

јуна 2013. године.
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СоњаБ.Драговић
Факултетзаправнеипословнестудије,НовиСад

УТИЦАЈГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
НАЈАЧАЊЕНАЦИОНАЛИЗМА

УМУЛТИКУЛТУРНИМДРУШТВИМА
Сажетак

Глобализација је процес у савременом друштву који,
релативно,дуготрајеибитномењаодликеинавике
друштва,несамопотрошачкевећикултурне.Одса
могпочеткапасведоданасглавнициљовогпроцесаје
уклањањеграница,стварањејединственогтржишта
пасамимтиминестанакнационалнихдржавакакве
познајемо.Међутим,оноштоседешаваустварности
јесасвимсупротно.Процесглобализацијејепроширио
својутицај,папоредекономијеутичеинадругеобла
сти друштвеног живота. Тако проширени утицај
глобализацијенадржавеизазивасупротанефекати
долазидoјачањанационализма,посебноуразвијеним
мултикултуралнимдржавама.Радјесастављениз3
поглавља.Првидеосебавикарактеристикамапроце
саглобализације,другидеосебависавременомдржа
вом,атрећидеобуђењемнационализма.
Овајрадимазациљдаодговоринапитањедалиће
процес глобализације довести до нестанка држава
каодруштвенополитичкихзаједницаилићeдовести
доњиховогприлагођавањасавременимусловима.
Методолошкиприступ:урадусукориштениметоди
анализеисинтезе,методииндукцијеидедукцијеиме
тоданализесадржаја.
Кључне речи: глобализација, национализам, иденти
тет,мултикултурализам.
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КАРАКТЕРИСТИКЕПРОЦЕСАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

“Капитализамјетигарпунснагекојисеможеис
користитизаоживљавањепривреде,алисамоако
његовеснагеконтролишудржавнеиполитичкеин
ституције.Глобализацијајепустилаовогтиграиз
кавезаиослободила“дивљи”капитализам,којије,
каоиослобођенитигар,почеопоказиватисвојескло
ностидивљезвери.“ 

Бе ња мин Р. Бар бер

Gло ба ли за ци ја озна ча ва ди на ми чан еко ном ски, по ли тич ки и 
кул тур ни про цес ко ји је омо гу ћен бр зим раз во јем на по љи ма 

тран спор та и ко му ни ка ци ја, а ко ји је че сто во ђен же љом ве ли ких 
кор по ра ци ја за осва ја њем но вих тр жи шта. Та ко се мо же го во ри ти 
о кул тур ним, еко ном ским или по ли тич ким ди мен зи ја ма гло ба ли-
за ци је.

Културна димензија глобализације иде u су срет раз ли чи тих 
свет ских кул ту ра и оби ча ја. Као осно ву за ши ре ње, овај про цес је 
ис ко ри стио про ток ро бе, ка пи та ла и љу ди пре ко др жав них гра ни ца 
а са њим и про ток на ви ка, оби ча ја и кул ту ра. Овај про цес код раз-
ли чи тих љу ди иза зи ва раз ли чи те ре ак ци је. Не ки сма тра ју ути цај 
но ве кул ту ре по зи тив ним раз во јем ко ји обо га ћу је по сто је ћу кул ту-
ру док дру ги у но вој кул ту ри ви де прет њу утвр ђе ним вред но сти ма 
и пра ви ли ма.1)

По што за пад не мул ти на ци о нал не кор по ра ци је има ју сло бо дан 
при ступ свим дру гим зе мља ма све та, кул тур ни са др жа ји ко ји се 
пре но се пу тем за пад не те ле ви зи је, фил ма, мо де и му зи ке иду за-
јед но са њи ма и пре пла вљу ју до ма ће ме ди је. Та ко се сла бе тра-
ди ци о нал не, ло кал не кул ту ре и уку си и убр за ва стан дар ди за ци ја 
тр жи шта уну тар за пад ног пој мов ног окви ра. По тро ша чи ових про-
из во да гло бал не кул ту ре су мла ди. Иако сто ти не ми ли о на мла дих 
слу ша исту му зи ку и гле да исте фил мо ве, ови гло бал но ди стри бу-
и ра ни про из во ди не ства ра ју по зи тив ну но ву гло бал ну свест код 
свих, већ са мо ши ре по тро шач ку кул ту ру.2)

1) http://bs.wi ki pe dia.org/wi ki/Glo ba li za ci ja 12.02.2013 u 20,00
2) Ри чард Бар нет и Џон Ка ва на, „Хо мо ге ни за ци ја гло бал не кул ту ре“, Глобализација, при-

ре ди ли: Џе ри Ман дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град, 2003, стр. 97-105.
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Обра зо ва ње и зна ње се сма тра ју нај вред ни јим ре сур сом у XXI 
ве ку. Ме ђу тим, под ути ца јем гло ба ли за ци је и оно до би ја „усме-
ре ни“ ка рак тер, и пред ста вља не што са свим дру го, по себ но у не-
раз ви је ном све ту. С јед не стра не, оно се од ви ја под ути ца јем пре-
сти жних свет ских на уч них и обра зов них ин сти ту ци ја и има по зи-
ти ван ути цај на оп шти раз вој на у ке. Са дру ге стра не, ово ути че 
„на свој на чин“ на по ро ди цу као основ ну ће ли ју дру штва и ме ња 
њен кул тур ни иден ти тет. Оно одва ја де цу од њи хо ве кул ту ре и од 
при ро де, а уме сто то га их об у ча ва да бу ду уско спе ци ја ли зо ва ни 
по ме ри ли ма тих ин сти ту ци ја. До ла зи до ства ра ња усло ва за по-
ве ћа ње ри вал ства , за то што је сва ко де те под при ти ском да бу де 
под јед на ко до бро као и оно дру го. По сто ји те жња код де це да све 
ви ше вре ме на про во де са мо са сво јим вр шња ци ма што иза зи ва све 
ве ћу не тр пе љи вост из ме ђу мла дих и ста рих, а сви ти при ти сци на 
кра ју до при но се и рас па ду тра ди ци о нал не по ро ди це. То до при но-
си да на тај на чин мла ди на пу шта ју шко ле не спо соб ни да ко ри сте 
сво ја зна ња и да функ ци о ни шу у соп стве ном све ту и из тог раз-
ло га ка сни је на пу шта ју по љо при вре ду и се ла, од ла зе ћи у гра до ве 
где по ста ју за ви сни од нов ча не при вре де. Про цес мо дер ни за ци је 
до во ди и до гу бит ка ин ди ви ду ал но сти, љу ди по ста ју не све сни и 
не си гур ни, под при ти ском да жи ве пре ма иде а ли зо ва ним сли ка ма. 
Те жња за иде а лом под ра зу ме ва и од ба ци ва ње соп стве не кул ту ре 
и соп стве них ко ре на, од но сно по ри ца ње соп стве ног иден ти те та. 
Та лич на не си гур ност до дат но до при но си сла бље њу по ро дич них и 
дру штве них ве за. Још јед на од по сле ди ца ми гра ци је ста нов ни штва 
са се ла у гра до ве је и та да у гра до ви ма има ма ло по ну да за по сао 
па се мла ди љу ди ко ји су се обра зо ва ли од јед ном на ла зе у бор би 
за оп ста нак. У та квим си ту а ци ја ма би ло ка кве вер ске или ет нич ке 
раз ли ке се пре у ве ли ча ва ју и ис кри вљу ју а још до дат но је и власт 
скло на да шти ти сво је чи ме дру ги тр пе дис кри ми на ци ју, што на 
кра ју ре зул ти ра по ве ћа ним на си љем.3)

Економскадимензијаглобализације озна ча ва ства ра ње и утвр-
ђи ва ње пра ви ла је дин стве ног свет ског тр жи шта. Про тив ни ци гло-
ба ли за ци је твр де да ве ли ке мул ти на ци о нал не кор по ра ци је ко ри сте 
већ за ра ђе ни ка пи тал да оне мо гу ће ства ра ње кон ку рен ци је са ко-
јом би мо ра ли де ли ти тр жи ште. Огра ни че њем су ве ре не уло ге на-
ци о нал не др жа ве, ши ре њем тр жи шта на це лу пла не ту, го ми ла њем 

3) Хе ле на Нор берг-Хоџ, „При ти сак да се из вр ши мо дер ни за ци ја и гло ба ли за ци ја“,Глоба
лизација, при ре ди ли: Џе ри Ман дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град,, Клио, Бе о град, 
2003, стр. 44-62.
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бо гат ства у све ма ње зе ма ља до ла зи до све ве ће дис про пор ци је из-
ме ђу бо га тих и си ро ма шних.

Огром ни на по ри усме ре ни ка раз во ју Тре ћег све та по сле Дру-
гог свет ског ра та ни су би ли мо ти ви са ни чи сто фи лан троп ским мо-
ти ви ма, већ по тре бом да се он уве де у тр го вин ски си стем За па да 
ка ко би за пад ни про из во ди и услу ге до би ли ши ре тр жи ште, а за-
пад на ин ду стри ја до би ла из вор јеф ти не рад не сна ге и си ро ви на.4) 
Уво ђе ње но вог еко ном ског си сте ма, но вих вр ста жи та ри ца и ин-
ду стриј ске екс пло а та ци је ми не ра ла, као и уче шћем на гло бал ном 
тр жи шту про ме ње на је дру штве на и еко ном ска стурк ту ра не раз-
ви је них зе ма ља. Оне су по ста ја ле све за ви сни је од гло бал них тр-
го вин ских, фи нан сиј ских и ин ве сти ци о них си сте ма, при че му су 
мул ти на ци о нал не кор по ра ци је осни ва ле тр го вин ске и про из вод не 
ба зе у овим зе мља ма и та мо про да ва ле сво је про из во де.5) Про гра-
ми ма за раз вој Свет ске бан ке и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, 
зе мља ма Тре ћег све та су одо бре ни зај мо ви у вред но сти од ви ше 
ми ли јар ди до ла ра ка ко би фи нан си ра ле ску по це не про јек те за из-
град њу ин фра струк ту ре и уве зле тех но ло ги ју јер гло ба ли за ци ја 
за ви си од стал них др жав них ула га ња и зах те ва из град њу огром-
не ин ду стриј ске ин фра струк ту ре (пу те ви, енер гет ска по стро је ња, 
шко ле). Ова ко суб вен ци о ни са на ин фра струк ту ра омо гу ћа ва да се 
ро ба ко ја се ма сов но про из во ди и пре во зи на ве ли ке уда ље но сти 
и про да је по не ре ал но ни ским це на ма (ко је су на рав но у ве ћи ни 
слу ча је ва ни же од це не ло кал не ро бе). Крај ња по сле ди ца је сте да 
до ма ћа при вре да по у зда но не ста је, а са њом и ло кал на за јед ни ца.6) 
Да би фи нан си ра ле увоз тех но ло ги је и опре ме, зе мље су при ну ђе-
не да из во зе још ви ше ро бе (наф та, др во, ми не ра ли). Еко ном ски, 
фи нан сиј ски и тех но ло шки, зе мље Тре ћег све та по ста ју све ду бље 
уву че не у „вр тлог“ свет ског при вред ног си сте ма и за хва љу ју ћи то-
ме гу бе спо соб ност осла ња ња на соп стве не сна ге, а не та ко рет ко и 
са ма при род на бо гат ства.

Политичка димензија глобализације је те сно ве за на са еко-
ном ском гло ба ли за ци јом, од но сно пој мом мо ћи, што под ра зу ме ва 
ме ђу за ви сност по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. По сто ја ње је дин стве-
ног свет ског тр жи шта сма њу је по тен ци јал на ци о нал них др жа ва 

4) Едвард Гол дсмит, „Раз вој као ко ло ни ја ли зам“, Глобализација, при ре ди ли: Џе ри Ман-
дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град, 2003, стр. 256-273.

5) Мар тин Кор, „Гло бал на при вре да и Тре ћи свет“,Глобализација, при ре ди ли: Џе ри Ман-
дер и Едвард Гол дсмит, Клио, Бе о град,, Клио, Бе о град, 2003, стр. 63-80.

6) Оп. цит. Хе ле на Нор берг-Хоџ, стр. 44-62.
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да ди рект но под сти чу раз вој вла сти те еко но ми је и da постављаjу 
пра ви ла ко ја да ју пред ност вла сти тим фир ма ма. Ме сто до но ше ња 
од лу ка се пре но си из др жав них у ме ђу на род не ин сти ту ци је чи ме 
се сма њу је мо гућ ност љу ди да ди рект ним из бо ри ма пред став ни ка 
вла сти ути чу на вла сти ти раз вој.7)

У да ле кој про шло сти, по је ди нац је имао ствар ну моћ, по што 
су по ли тич ке и еко ном ске је ди ни це би ле ма ле и сва ка осо ба је мо-
гла да се не по сред но на го ди са дру гим чла но ви ма за јед ни це. Да нас 
раз вој по ве зу је љу де у ве ће по ли тич ке и еко ном ске за јед ни це па се 
мо же ре ћи да је сва ки ста нов ник по стао део гло бал не при вре де – 
је дан од 7 ми ли јар ди.

САВРЕМЕНАДРЖАВА

Суверенитет

Др жа ва са по чет ка XXI ве ка се мо же са ви ше аспе ка та раз ли-
ко ва ти од др жа ва ка кве су би ле у XX ве ку. Нај че шће по ми ња но 
пи та ње ве за но за др жа ву да нас је пи та ње су ве ре ни те та.

По сто је три еле мен та кла сич но схва ће ног су ве ре ни те та: 
– то је скуп за кон ских пра ви ла ко ји има ју су пре ма ци ју у од но-

су на би ло ко ји дру ги скуп пра ви ла;
– ова пра ви ла ва же за људ ску по пу ла ци ју ко ја се иден ти фи ку-

је са не ком те ри то ри јом; 
– др жа ва по др жа ва ова пра ви ла прет њом упо тре бе си ле и има 

мо но пол у по гле ду ње не упо тре бе про тив оних ко ји та пра-
ви ла кр ше; др жа ва по ла же пра во на упо тре бу си ле и у ме-
ђу на род ним од но си ма у том сми слу што има екс клу зив но 
пра во на об ја ву ра та. 

Та ко ђе, по кла сич ном схва та њу, пи та ње ле ги ти ми са ња др жав-
ног ауто ри те та ти че се са мо др жа вља на по је ди нач не др жа ве. Ве-
ли ки број те о ре ти ча ра ана ли ти ча ра да нас сма тра да је Вест фал ско 
схва та ње су ве ре ни те та др жа ве и ме ђу на род них од но са за ста ре ло, 
од но сно по гре шно схва та ње. Оно је, пре ма њи хо вом ми шље њу у 
да на шње вре ме нео пе ра тив но, јер је су прот но чи ње ни ци да је да-
нас ско ро сва ка др жа ва на не ки на чин део ме ђу на род ног по рет ка 
ко ји се са сто ји из кор пу са ме ђу на род них до ку ме на та и ме ђу др жав-

7) http://bs.wi ki pe dia.org/wi ki/Glo ba li za ci ja
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них уго во ра. Мно ге др жа ве, у мно гим бит ним аспек ти ма сво јих 
прав них си сте ма, ме ђу на род ном пра ву да ју пр вен ство у од но су на 
уну тра шње за ко но дав ство и ти ме ума њу ју свој су ве ре ни тет схва-
ћен у кла сич ном сми слу. Та ко ђе, члан ство у ме ђу на род ној вој но/
по ли тич кој ор га ни за ци ји, као што је НА ТО, пот ко па ва су ве ре ни тет 
схва ћен као мо но пол на упо тре бу си ле из ван гра ни ца др жа ве. С 
тим у ве зи, по је ди ни чла но ви по ве ље УН и дру гих ме ђу на род них 
ака та, у по гле ду за шти те људ ских пра ва, тумачe se, по на че лу „си ле 
над пра вом“, та ко да „до зво ља ва ју“ ме ша ње дру гих др жа ва у уну-
тра шње по сло ве су ве ре не др жа ве без са гла сно сти УН.8)

Са скиа Са сен у свом ра ду на во ди да еко ном ска гло ба ли за ци-
ја пред ста вља јед ну ва жну тран сфор ма ци ју у те ри то ри јал ној ор-
га ни за ци ји еко ном ске ак тив но сти и по ли тич ко-еко ном ске мо ћи и 
да је су ве ре ни тет мо дер не др жа ве кон сти ту и сан на уза јам но ис-
кљу чи вим те ри то ри ја ма и кон цен тра ци ји су ве ре ни те та у на ци ја-
ма. Ме ђу тим ни је до вољ но про сто по сту ли ра ти да са еко ном ском 
гло ба ли за ци јом опа да зна чај на ци о нал не др жа ве. Да нас, глав на ди-
на ми ка ко ја је на де лу у гло бал ној еко но ми ји, до но си спо соб ност 
да се укло ни по се бан об лик укр шта ња су ве ре ни те та и те ри то ри је 
ко ји је угра ђен у мо дер ну др жа ву и мо дер ни др жав ни си стем. Она 
то об ја шња ва кроз ком по нен те но ве ге о гра фи је мо ћи. 

Пр ва од ових ком по нен ти ти че се ак ту ел них те ри то ри ја, на 
ко ји ма се, у спе ци фич ним ин сти ту ци ја ма и про це си ма, ма те ри ја-
ли зу је ве ли ки део гло ба ли за ци је. Дру га ком по нен та ти че се успо-
на јед ног но вог прав ног ре жи ма за упра вља ње пре ко гра нич ним 
еко ном ским тран сак ци ја ма. Тре ћа ком по нен та је сте све ве ћи број 
еко ном ских ак тив но сти ко је се од ви ја ју у елек трон ском про сто ру. 
Ка да се ове три ком по нен те но ве ге о гра фи је мо ћи до да ју гло бал-
ној не спу та но сти кор по ра циј ског ка пи та ла, от кри ва ју се аспек ти 
од но са из ме ђу гло бал не еко но ми је и на ци о нал не др жа ве, ко је пре-
о вла ђу ју ће схва та ње ду а ли зма гло бал ног и на ци о нал ног не успе ва 
аде кват но да из ра зи. Овај ду а ли зам се схва та као низ те ре на ко ји се 
уза јам но ис кљу чу ју, на ко ји ма на ци о нал на еко но ми ја или др жа ва 
гу би оно што гло бал на еко но ми ја до би ја, од но сно под у пи ре став 
да у гло ба ли зо ва ној еко но ми ји на ци о нал на др жа ва мо ра да сла би.

8) Ми ло рад Сту пар, „Свет ски по ре дак, гло ба ли за ци ја и пи та ње су ве ре ни те та“, Филозо
фијаидруштво, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, бр. 21/2003, 
стр. 273-294.
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Она да ље на во ди да је др жа ва на мно го на чи на укљу че на у 
овај но во на ста ју ћи тран сна ци о нал ни си стем упра вља ња. Али са ма 
др жа ва је под врг ну та тран сфор ма ци ји и она уче ству је у да ва њу ле-
ги тим но сти но вом уче њу о ње ној уло зи у еко но ми ји. Кључ на ствар 
у овој но вој док три ни је рас ту ћи кон сен зус ме ђу др жа ва ма да се 
по мог не раст и ја ча ње гло бал не еко но ми је. Сво ју од го вор ност мно-
ге вла де да нас схва та ју као не што што пре ва зи ла зи тра ди ци о нал ну 
спољ ну по ли ти ку и про ши ру је се на свет ску тр го ви ну, гло бал ну 
жи вот ну сре ди ну и гло бал ну еко ном ску ста бил ност. Ово уче шће 
др жа ве у ме ђу на род ној аре ни је ствар крај ње сло же на и са мно го 
аспе ка та, при че му је уче шће не ких др жа ва ве ће не го дру гих. Ва-
жно је то да гло бал ни ка пи тал по ста вља зах те ве на ци о нал ним др-
жа ва ма ко је на њих од го ва ра ју кроз ства ра ње но вих об ли ка за ко ни-
то сти. Но ва ге о гра фи ја гло бал них еко ном ских про це са, стра те шке 
те ри то ри је еко ном ске гло ба ли за ци је мо ра ју да се де фи ни шу, ка ко 
у по гле ду прак си кор по ра циј ских чи ни ла ца, укљу чу ју ћи и по треб-
ну ин фра струк ту ру, та ко и у по гле ду де ло ва ња др жа ве на ства ра-
њу но вих за кон ских ре жи ма или ства ра њу ле ги тим но сти за њих.  
Гле ди шта по ко ји ма је на ци о нал на др жа ва ка рак те ри стич на про сто 
по то ме што гу би зна чај не успе ва ју да ис так ну ову вр ло ва жну 
чи ње ни цу и оно што се де ша ва сво де на јед ну функ ци ју ду а ли зма 
гло бал но-на ци о нал но: оно што јед но до би ја, дру го гу би.

Са скиа Са сен, на су прот то ме, де ре гу ла ци ју схва та не са мо као 
гу би так кон тро ле од стра не др жа ве, већ као кључ ни ме ха ни зам за 
упо ред но ру ко ва ње ме ђу др жав ним кон сен зу сом да се на ста ви са 
гло ба ли за ци јом и чи ње ни цом да на ци о нал ни прав ни си сте ми оста-
ју глав на или кључ на ин сти ту ци ја кроз ко ју се спро во де га ран ци је 
пра ва уго во ра и сво ји не. Стра те шки про сто ри на ко ји ма се од ви ја ју 
мно ги гло бал ни про це си че сто су на ци о нал ни; ме ха ни зми пу тем 
ко јих се при ме њу ју но ви за кон ски об ли ци, нео п ход ни за гло ба ли-
за ци ју, че сто су део др жав них ин сти ту ци ја; ин фра струк ту ра ко ја 
омо гу ћа ва хи пер по кре тљи вост фи нан сиј ског ка пи та ла у гло бал-
ним раз ме ра ма сме ште на је на раз ли чи тим на ци о нал ним те ри то-
ри ја ма. С то га се по ло жај на ци је-др жа ве, по ње ном ми шље њу, не 
мо же све сти на по ло жај не че га што гу би зна чај. Опа да ју ћа спо соб-
ност др жа ве да спро во ди ре гу ла ти ву над мно гим од сво јих ин ду-
стри ја не мо же се об ја сни ти про сто чи ње ни цом да фир ме да нас де-
лу ју пре у гло бал ној, не го у на ци о нал ној еко но ми ји. Са ма др жа ва 
је кључ ни чи ни лац у спро во ђе њу гло бал них про це са и уче ству ју ћи 
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у њи ма, са ма се ме ња. Об лик и са др жај уче шћа раз ли чит је код 
ви со ко ра зви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, као и уну тар сва ке 
од ових гру па ци ја. На осно ву то га она за кљу чу је да су ве ре ни тет и 
те ри то ри ја оста ју кључ на свој ства ме ђу на род ног си сте ма али, они 
се из но ва кон сти ту и шу и, де ли мич но, пре но се на дру ге ин сти ту ци-
о нал не аре не из ван др жа ве и из ван окви ра те ри то ри је ко ја при па да 
на ци ја. Су ве ре ни тет, уме сто да као по сле ди ца гло ба ли за ци је и над-
на ци о нал них ор га ни за ци ја бу де ра зо рен, би ва тран сфор ми сан.9)

По сто је и дру ги ауто ри ко ји не ви де ско ри ји крах др жа ве. Та ко 
Вла ди мир Ву ле тић из ме ђу оста лог, на во ди да је у по след њим де-
це ни ја ма до шло до ве ли ких про ме на ко је су до ве ле чи тав си стем, 
а мо же се ре ћи и свет ски по ре дак у ста ње не рав но те же. Ме ђу на-
род на по де ла ра да је до ве де на у пи та ње, мно ге зе мље су сте кле 
мо гућ ност по се до ва ња ну кле ар ног на о ру жа ња, изо ло ва ни по кре ти 
су сте кли мо гућ ност да на не су озбиљ не ште те по сто је ћем по рет-
ку али нај да ле ко се жни је про ме не су се до го ди ле у си сте му на ци-
о нал них др жа ва. На ци о нал на др жа ва је по ста ла ре ал на пре пре ка 
за функ ци о ни са ње гло бал ног еко ном ског си сте ма. Ка пи та ли зам 
за сно ван на гло ба ли за ци ји еко ном ских де лат но сти и ор га ни за циј-
ској флек си бил но сти пот ко па ва др жав ни су ве ре ни тет али са дру ге 
стра не, те мељ ни прин цип аку му ла ци је ка пи та ла зах те ва да љу мо-
но по ли за ци ју по ло жа ја кључ них еко ном ских ак те ра а та кав по ло-
жај мо гу обез бе ди ти са мо ја ке др жа ве.10)

Мултикултурализам

Дру га ствар ко ја ка рак те ри ше са вре ме ну др жа ву је ње на мул-
ти кул ту рал ност. Гло ба ли за ци ја је као про цес из ме ђу оста лог отво-
ри ла гра ни це, не са мо за ро бу већ и за љу де, па су та ко, из раз ли чи-
тих раз ло га мно ги од лу чи ли на на пу сте сво ју зе мљу и оду да жи ве 
у не ку са свим дру гу. Ово је про цес ко ји тра је већ ја ко ду го. Tако, 
да нас ско ро и да не ма зе мље за ко ју се мо же ре ћи да ни је мул ти кул-
тур на. Да би се де фи ни сао по јам мул ти кул ту ра ли зма нео п ход но је 
пр во де фи ни са ти по јам кул ту ре и кул тур ног иден ти те та.

Кул ту ра се мо же де фи ни са ти као скуп сте че них зна ња али и 
као укуп ност дру штве них, вер ских и слич них струк ту ра, умет нич-

9) Де таљ ни је ви де ти: Sa skia Sas sen, LosingControl?SovereigntyinanAgeofGlobalization, 
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, str. 24.

10) Вла ди мир Ву ле тић, Измеђунационалнепрошлостииевропскебудућности, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2008, стр. 21.
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ких, ин те лек ту ал них и дру гих по ја ва ко ји ма се од ли ку је не ко дру-
штво. Кул тур ни иден ти тет се од но си на осе ћа ње кон ти ну и те та из 
ге не ра ци је у ге не ра ци ју да те кул тур не по пу ла ци о не је ди ни це, на 
њи хо ва за јед нич ка се ћа ња о ра ни јим до га ђа њи ма и раз до бљи ма у 
ње ној исто ри ји, као и на пред ста ве ко је сва ка ге не ра ци ја има о ко-
лек тив ној суд би ни да те по пу ла ци о не је ди ни це и ње не кул ту ре. 11) 
Ако је кул ту ра кон сти ту тив на ком по нен та на ци је, он да је и кул-
тур ни иден ти тет аспект на ци о нал ног иден ти те та. Уну тар сва ког 
дру штва по сто је број не кул тур не це ли не као што су ло кал не, ре ги-
о нал не, ма њин ске, ру рал не или ме тро пол ске кул ту ре. До вољ но је 
са мо обра ти ти па жњу на раз ли ке u ди ја лек ту, уну тар је зи ка ве ли-
ких европ ских на ци ја, за тим na раз ли ке у оби ча ји ма ко је су по не-
кад то ли ко ве ли ке да по сто је чак на ни воу ло кал них кул ту ра, ту су 
и под кул тур не це ли не на ста ле на ба зи со ци јал не стра ти фи ка ци је, 
за тим вер ске раз ли ке, ге не ра циј ске кул тур не раз ли ке као и раз ли ке 
уну тар ску па омла дин ских под кул ту ра. Сва ова ди вер зи фи ка ци ја 
ука зу је да за јед ни штво, је дин ство, хо мо ге ност уну тар кул ту ре не 
по сто ји у ап со лут ном об ли ку. За озна ча ва ње ових раз ли ка ко ри сте 
се пој мо ви по пут кул тур ног плу ра ли зма или мул ти кул ту ра ли зма. 12) 
Кон цепт мул ти кул ту ра ли зма се ве зу је за по след ње де це ни је XX ве-
ка и пред ста вља пред мет број них рас пра ва и де ба та. Као по ли тич-
ки иде ал мул ти кул ту ра ли зам зна чи „под јед на ке мо гућ но сти пра ће-
не кул тур ном ра зно ли ко шћу, у ат мос фе ри уза јам не то ле ран ци је.“ 
По је ди ни ауто ри мул ти кул ту ра ли зам ту ма че као део по ли тич ке 
ко рект но сти, као по ли ти ку при зна ва ња гра ђан ских пра ва и кул тур-
них иден ти те та и уоп ште вред но сти кул тур ног ди вер зи те та.13) Уско 
по ве за но са пи та њем мул ти кул ту рал но сти у са вре ме ном дру штву 
је и пи та ње ми гра ци ја. У за јед ни ци др жа ва по сто ји рас ту ћи кон-
сен зус да се, због про то ка ка пи та ла, ин фор ма ци ја и услу га, уки ну 
гра нич не кон тро ле. Али, ка да су у пи та њу ими гран ти и из бе гли це, 
би ло да је то у Се вер ној Аме ри ци, За пад ној Евро пи или Ја па ну, на-
ци о нал на др жа ва, у од бра ни су ве ре ног пра ва да кон тро ли ше сво је 
гра ни це, по ла же пра во на сав свој ста ри сјај. У ба вље њу ими гра-
ци јом др жа ва се су о ча ва са ме ђу на род ним ре жи мом људ ских пра ва 

11) Де таљ ни је ви де ти: Aнтони Смит, Националниидентитет, Би бли о те ка XX век, Бе о-
град, 1998.

12) Де таљ ни је ви де ти: Лор на Штр бац, Глобализацијаинационалнакултура, КОЦ, Шид, 
2007.

13) Aлександра Ђу рић-Ми ла но вић, „Мул ти кул ту ра ли зам и ре ли гиј ски плу ра ли зам“,Рели
гијаитолеранција, Фи ло зоф ски фа кул тет – Цен тар за ем пи риј ска ис тра жи ва ња ре ли-
ги је, Но ви Сад, вол. 8, бр. 14, стр. 357-374.
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ко ји је у успо ну. Са ими гран ти ма и из бе гли ца ма до ла зи до из ра жа ја 
на пе тост из ме ђу за шти те људ ских пра ва и за шти те др жав ног су ве-
ре ни те та. Ова на пе тост је по себ но оштра у слу ча ју не при ја вље них 
ими гра на та, по што је са мо њи хо во по сто ја ње знак еро зи је су ве ре-
ни те та. По ре кло ове на пе то сти је, бар де ли мич но, у са мој др жа-
ви, у кон флик ту из ме ђу ње не вла сти да кон тро ли ше ула зак, и ње не 
оба ве зе да шти ти ста нов ни штво на сво јој те ри то ри ји. По ред то га, 
у ме ри у ко јој ими гран ти и из бе гли це до би ја ју зна чај на пра ва, ово 
се мо же схва ти ти као обез вре ђи ва ње др жа вљан ства као усло ва за 
при ступ пра ви ма. Ими гра ци ја, сто га, има дво стру ко свој ство: ими-
гра ци ја је глав ни пред мет по нов ног на ци о на ли зо ва ња по ли тич ког 
дис кур са и ње го во сред ство, али и пред мет вла ди не по ли ти ке и 
прак се. Те ку ћа ими гра ци о на по ли ти ка у ви со ко ра зви је ним др жа-
ва ма све ви ше је у су ко бу са дру гим ва жним по ли тич ким окви ри ма 
ме ђу на род ног си сте ма. По сто ји ком би на ци ја те жњи да се ство ре 
еко ном ски про сто ри без гра ни ца, а да се ипак по ја ча кон тро ла ко-
јом би се ими гран ти ма и из бе гли ца ма оне мо гу ћио про лаз.14)

БУЂЕЊЕНАЦИОНАЛИЗМА

Пре ма но ви јој пред ста ви о на ци ји, kra jem XX ve ka, упра во se 
на ци о на ли зам до во ди у ве зу са на ци о нал ним иден ти те том. У свој-
ству иде о ло ги је је зи ка, на ци о на ли зам је ре ла тив но мо дер на по ја ва 
јер се ја вио на по ли тич кој сце ни у јед ном раз до бљу по зног XVI II 
ве ка. Тер мин на ци о на ли зам ко ри сти се на не ко ли ко на чи на и мо же 
да озна ча ва:

1. це ло ку пан про цес об ли ко ва ња и одр жа ва ња на ци ја или на-
ци о нал них др жа ва,

2. свест о при пад но сти на ци ји за јед но са сен ти мен ти ма и стре-
мље њи ма усме ре ним на ње ну без бед ност и про спе ри тет,

3. је зик и сим бо ли ку на ци је и ње не уло ге,
4. иде о ло ги ју, укљу чу ју ћи кул тур ну док три ну на ци је и на ци о-

нал не во ље као и про пи се за оства ре ње на ци о нал них стре-
мље ња и на ци о нал не во ље.

По след ње зна че ње, зна че ње на ци о на ли стич ког по кре та те-
сно је по ве за но са на ци о на ли стич ком иде о ло ги јом и оно озна ча ва 
на ци о на ли зам као иде о ло шки по крет за по сти за ње и одр жа ва ње 
ауто но ми је, је дин ства и иден ти те та, у име по пу ла ци је за ко ју не ки 

14)  Оп. цит. Sa skia Sas sen, стр. 76.
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ње ни при пад ни ци сма тра ју да пред ста вља ствар ну или „по тен ци-
јал ну“ на ци ју.

Глав не по став ке иде о ло ги је на ци о на ли зма:
1. свет је по де љен на на ци је од ко јих сва ка има сво ју ин ди ви-

ду ал ност, исто ри ју и суд би ну,
2. на ци ја је из вор це ло куп не по ли тич ке и дру штве не мо ћи и 

ло јал ност на ци ји је из над сва ке дру ге при вр же но сти,
3. људ ска би ћа мо ра ју се по и сто ве ти ти са на ци јом уко ли ко же-

ле сло бо ду и са мо о ства ре ње,
4. на ци је мо ра ју би ти сло бод не и без бед не ако се хо ће да у све-

ту вла да ју мир и прав да15).
Ова по след ња по став ка иде о ло ги је на ци о на ли зма у многомe 

го во ри у при лог по нов ном ја вља њу на ци о на ли зма у све ту, има ју ћи 
у ви ду све ве ће не ми ре, рат на жа ри шта, као и ме ша ње не ких др жа-
ва у по сло ве и по ли ти ке дру гих зе ма ља.

На ци о на ли стич ки иде ал је дин ства оста вио је ду бо ке по сле ди-
це. Пре све га под ста као је иде ју о не де љи во сти на ци је и оправ дао 
ис ко ре њи ва ње, че сто на си лу, свих ме ђу те ла и ло кал них раз ли ка у 
ин те ре су кул тур не и по ли тич ке хо мо ге но сти. 

У еле мен те на ци о на ли зма мо же мо под ве сти пој мо ве као што 
су ауто но ми ја, иден ти тет, на ци о нал ни дух, аутен тич ност, је дин-
ство и брат ство ко ји обра зу ју уза јам но по ве зан је зик или дис курс 
ко ји има сво је екс пре сив не це ре мо ни ја ле и сим бо ле. Ти сим бо ли 
и це ре мо ни је у то ли кој су ме ри део све та у ко јем жи ви мо да на 
њих ве ћи ном и не обра ћа мо па жњу. Ту спа да ју очи глед ни атри бу ти 
на ци ја, за ста ве, хим не, па ра де, мо не те, пре сто ни це, за кле тве, на-
род на но шња, фол клор, му зе ји, рат ни спо ме ни ци, по ме ни мр твим 
при пад ни ци ма на ци је, па со ши, гра ни це као и њи хо ви скри ве ни 
аспек ти као на при мер вр сте на ци о нал не ре кре а ци је, при ро да, на-
род ни ју на ци и ју на ки ње, бај ке, об ли ци ети ке ци је, ар хи тек тон ски 
сти ло ви, на род на ра ди ност, фор ме ур ба ни стич ког уре ђе ња, прав-
не про це ду ре, обра зов на прак са и вој ни ко дек си, сви они осо бе ни 
оби ча ји, ко лек тив не нор ме, сти ло ви и на чи ни де ла ња и осе ћа ња 
ко ји ва же за све при пад ни ке за јед ни це исто риј ске кул ту ре. На ци о-
нал ни сим бо ли, оби ча ји и це ре мо ни је по мно го че му су нај моћ ни-
ји и нај трај ни ји ви до ви на ци о на ли зма. По сред ством це ре мо ни ја, 

15)  Оп. цит. Антони Смит, стр. 115.
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оби ча ја и сим бо ла сва ки при пад ник за јед ни це уче ству је у ње ном 
жи во ту емо ци ја ма и вр ли на ма и пре ко њих по но во се по све ћу је 
ње ној суд би ни. Основ ни сен ти мен ти и стре мље ња ко је иза зи ва ју 
на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја и на ци о на ли стич ки је зик и сим бо ли 
се од но се на три глав не ства ри: те ри то ри ју, исто ри ју и за јед ни цу. 16)

Сви ти еле мен ти, сим бо ли и це ре мо ни је се мо гу по сма тра ти 
као ин ди ка то ри без бед но сти дру штва и по тен ци јал ни из во ри угро-
жа ва ња по себ но у мул ти кул ту рал ним за јед ни ца ма. Нај о чи глед ни ји 
при ме ри за то у Ре пу бли ци Ср би ји се мо гу на ћи у ју жној по кра ји ни 
КиМ као и на са мом ју гу Ср би је где је ско ро би ло про бле ма због 
ис ти ца ња ал бан ских за ста ва као и спор ног спо ме ни ка стра да лим 
при пад ни ци ма ОВК. 

Пре ма Антони Сми ту по сто је 2 основ на ти па на ци о на ли зма: 
гра ђан ски и те ри то ри јал ни и ет нич ки и ге не а ло шки. Гра ђан ски и 
те ри то ри јал ни мо де ли на ци ја обич но про из во де од ре ђе не вр сте на-
ци о на ли стич ких по кре та: „ан ти ко ло ни јал не“ по кре те пре сти ца ња 
не за ви сно сти и „ин те гра ци о не“ по кре те по ње ном сти ца њу; ет нич-
ки и ге не а ло шки мо де ли на ци је с дру ге стра не обич но до во де до 
се це си о ни стич ких и ди ја спо рич них по кре та пре сти ца ња не за ви-
сно сти а ка сни је до ире ден ти стич ких или „пан“ по кре та.

На ци о на ли зам де лу је на ви ше раз ли чи тих рав ни:
- Стро го по ли тич ка ра ван – на ци о на ли зам као иде о ло ги ја 

пред ста вља док три ну о је ди ни ца ма по ли тич ке вла сти и скуп 
про пи са у ве зи са при ро дом но си ла ца вла сти; На ци о на ли-
зам је исто та ко док три на о ле ги тим ним гло бал ним од но си-
ма та квих је ди ни ца.

- Еко ном ска ра ван – на ци о на ли зам про пи су је са мо до вољ ност 
ма те ри јал них из во ра и чи сто ту на чи на жи во та са гла сно свом 
опре де ље њу за ауто но ми ју и аутен тич ност; у про тив ном на-
ци о на ли сти стре ме мак си мал ној кон тро ли над до мо ви ном и 
ње ним ма те ри јал ним из во ри ма. 

- Дру штве на ра ван – на ци о на ли зам про пи су је мо би ли за ци ју 
на ро да, за кон ску рав но прав ност ње го вих при пад ни ка као 
гра ђа на и њи хо во уче шће у јав ном жи во ту за „на ци о нал но 
до бро“.

– У нај ши рој рав ни на ци о на ли зам се мо ра са гле да ти као об-
лик ис то ри стич ке кул ту ре и гра ђан ског обра зо ва ња, об лик 

16) Иби дем
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ко ји пре кри ва или за ме њу је ста ри је ви до ве вер ске кул ту ре 
или по ро дич ног обра зо ва ња. У том сми слу се на ци је и на-
ци о нал ни иден ти тет мо ра ју са гле да ти као тво ре ви не на ци-
о на ли зма и ње го вих по бор ни ка а њи хов зна чај и ве ли ча ње 
та ко ђе су на ци о на ли стич ко де ло.17)

Уко ли ко упо ре ди мо рав ни на ко ји ма де лу је на ци о на ли зам са 
об ли ци ма гло ба ли за ци је (кул тур на, по ли тич ка и еко ном ска) мо-
же мо за кљу чи ти да де лу ју на истим ни во и ма и ре ћи да не га тив но 
де ло ва ње и по сле ди це гло ба ли за ци је по при ро ди ства ри иза зи ва ју 
по ја чан на ци о на ли зам.

„Годинепослехладногратапосведочиле супочетакдрама
тичнихпроменауидентитетународаисимболиматогиденти
тета.Глобалнаполитикајепочеладасепреобликуједужкултур
них граница.Уовомновом свету локалнаполитика је политика
етницитета а глобална политика је политика цивилизација и с
тогајесупарништвосуперсилазамењеносукобомцивилизација.“

Ожи вља ва ње ре ли ги је ши ром све та по ја ча ва кул тур не раз ли ке 
из ме ђу дру шта ва. Кул ту ре мо гу да се ме ња ју и при ро да њи хо вог 
ути ца ја на по ли ти ку и еко но ми ју мо же да ва ри ра у раз ли чи тим пе-
ри о ди ма али глав не раз ли ке у по ли тич ком и еко ном ском раз во ју 
ци ви ли за ци ја су ја сно уко ре ње не у њи хо вим раз ли чи тим кул ту ра-
ма. За пад је још увек нај моћ ни ја ци ви ли за ци ја али ње го ва моћ у 
од но су на дру ге све ви ше опа да и на и ла зи чак на от пор дру гих дру-
шта ва (као што је на при мер ислам ско).18) Све че шће се ја вља ју су-
ко би на ет нич кој осно ви ко ји по га ђа ју и нај ра зви је ни је зе мље све та 
и го во ре у при лог то ме да ет нич ко ра сло ја ва ње има свој си стем ски 
из вор. Ова кво ста ње до во ди до рас па да у ци ви ли зо ва ним дру штви-
ма и до по ја ве са мо све сне гло бал не ели те са јед не стра не а са дру-
ге стра не до ома со вље ња не си гур них, ло ка ли зо ва них дру штве них 
гру па чи ји је по ло жај од ре ђен не до стат ком еко ном ске, кул тур не и 
по ли тич ке мо ћи. Ре ак ци ја ко ја се ја вља због та квих усло ва се ма-
ни фе сту је кроз ма сов но зби ја ње у за клон тра ди ци о нал них вред но-
сти – на ци о на ли зма, вер ског фа на ти зма и па три јар ха ли зма.19)

Иако сва ко спо ми ња ње на ци о на ли зма углав ном иза зи ва не га-
тив не ре ак ци је у ши рој јав но сти и под се ћа нај че шће на не ка да шњу 
фа ши стич ку Не мач ку, тре ба има ти у ви ду да је он стал но при су тан 

17) Иби дем
18) Се мју ел Хан тинг тон, Су коб ци ви ли за ци ја, ЦИД, Под го ри ца, 2000, стр. 19-30.
19) Оп. цит. Вла ди мир Ву ле тић, стр. 23.
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код свих на ро да, са мо је пи та ње у ко јој се ме ри тре нут но из ра жа-
ва. У свим на ци о нал ним др жа ва ма по сто је при ли ке ка да се сва-
ко днев не ру тин ске де лат но сти об у ста вља ју и др жа ва сла ви са му 
се бе. Та да мо гу из би ти на по вр ши ну па три от ска осе ћа ња ко ја се 
то ком остат ка го ди не мо ра ју др жа ти да ле ко од сва ко днев них по-
сло ва. Го ди шњи ка лен дар мо дер не на ци је по на вља у ма лом ње ну 
ду жу по ли тич ку исто ри ју: крат ки тре ну ци на ци о на ли стич ких осе-
ћа ња пре ки да ју ду жа раз до бља по сто ја не сми ре но сти, то ком ко јих 
се на ци о на ли зам при вид но гу би из ви да.20) Иако је на ци о на ли зам 
са вре ме них европ ских и дру гих дру шта ва још ја сно из ра жен, он се 
ка рак тер но раз ли ку је од на ци о на ли зма ко ји је по сто јао у прет ход-
ном ве ку ка да су ка те го ри је на ро да и на ци о нал них иден ти те та би ле 
ре ла тив но но ве.21)
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SonjaB.Dragovic
IMPACTOFGLOBALIZATIONSTRENGTHENING

OFNATIONALISMINAMULTICULTURALSOCIETY
Resume

Globalizationisaprocessthathasbroughtmanychanges
intherelationsbetweenstatesintheinternationalarena
butalso inrelationships. It isaprocess that takesplace
at the global level but affects all aspects of human life,
untilthelowestpersonalandindividual.Themostimpor
tant and biggest changes have beenmade in the globa
lization of culture, economy and politics. Some of these
changeshavebeenpositiveandgood for thepeoplebut
mostof themonly causedharm.Theaspiration foruni
ficationofcultureglobalization,openmarketsandawe
akeningoftheroleofthestatehasledtothedestruction
oftheexistingcultureandvalues,thespreadofconsumer
society,weakeningmarketsoflessdevelopedsocietiesdue
totheinabilitytomatchthepricesofsubsidizedproducts
ofdevelopedcountriesandthetransferofpoliticalpower
and decisionmaking possession ofmultinational corpo
rations.Allthiscumulativelycausedevengreaterstratifi
cationofasocietywheretherichbecomericherandthe
poor,ifwecansay,poorer.Byweakeningthepurchasing
powerof thepeoplewehavereduceddemandforgoods
which,amongother things, led toyetanothereconomic
crisis.Insuchsituations,whenitcomestotheexistenceof
thepeople,theyturnsbacktotheiroldhabits,valuesand
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compatriotsbecauseitistheonlythingthatiscertain,and
insuchsituationswehavetheawakeningofnationalism.
Keywords: globalization, nationalism, identity,multicul
turalism.

 Овај рад је примљен 25. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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Dр жа ва ни је је ди на али је сва ка ко нај у па дљи ви ја и нај сна жни ја, 
а мо жда и нај ва жни ја дру штве на тво ре ви на. Др жа ва ни је са мо 

по ли тич ко не го и људ ско, ци ви ли за циј ско и кул тур но до стиг ну ће. 
И по ред не сум њи вих функ ци о нал них по ре ме ћа ја и кри зе сми сла 
у ко ју је за па ла на пре ло му ве ко ва и ми ле ни ју ма, ни у пост мо дер-
ном по во ју свет ског дру штва др жа ва ипак ни је из гу би ла зна чај ну 
кре а тив ну, ор га ни за ци о ну и ре гу ла тив ну, те кон трол ну, за штит ну 
и без бед но сну уло гу. Мно ге над ле жно сти ко је је др жа ва сте кла у 
прет ход ним пе ри о ди ма, на ро чи то у мо дер ном до бу, оста ле су до 
да нас. У тре нут ку ка да се по ми шља ло да је вре ме на ци о нал них 
др жа ва на из ма ку, др жа ва слич них али и пре о бли ко ва них те жњи 
по но во се ука за ла на хо ри зон ту људ ских оче ки ва ња. Др жа ва је, да-
кле, по но во у сре ди шту па жње и ан ти кри зних на да ња.

I

Шта је др жа ва, ка ква и ко ли ка тре ба да бу де и че му да слу жи, 
љу ди се пи та ју већ ве ко ви ма. Да на шњи упи ти ни су ни ма ло ма њи 
не го ју че, као ни нео ду ми це око су шти не др жав них об ли ка, ње не 
ана то ми је и фи зи о ло ги је, вред но сти и са др жа ја, те од но су др жа ве 

* Стручни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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пре ма оп штем и по је ди нач ном до бру. Др жа ва ка ква је сте и ка ква 
би мо гла и тре ба ла да бу де, стал на је те ма по ли тич ких раз ма тра ња, 
спо ре ња и су ко ба, мно го ви ше прак тич них и праг ма тич них по ле-
ми ка не го ап стракт них и те о риј ских де ба та. По ја ва др жа ве ути-
сну та је у сва ко днев ну свест и оп хо ђе ње љу ди, при пад ни ка др жа-
ве - др жа вља на, али та не из о став ност ни је фор ми ра на то ли ко као 
тач но зна ње ње не ор га ни за ци о не струк ту ре и баш сва ког аспек та 
де ло ва ња, ко ли ко као кон ти ну и ра ни осе ћај нео т кло њи ве нео п ход-
но сти. Мо гло би се ре ћи да љу ди жи ве у др жа ви као што др жа ва на 
на ро чи ти на чин жи ви у људ ској пси хи.

О пред др жав ном ста ди ју му људ ских за јед ни ца све до че ком па-
ра тив на ет но ло ги ја и со ци јал на ан тро по ло ги ја, те ан тро по ло ги ја 
по ли ти ке, чак и на ро чи та ди сци пли на ан тро по ло ги ја др жа ве - док 
је мо дер на исто ри ја и сход на исто ри о гра фи ја, ма ње или ви ше, раз-
у ђе на хро ни ка на ро да оку пље них и ор га ни зо ва них у др жа ве. У ми-
ле ни јум ски ду гом вре ме ну раз во ја др жа ве ра ђа ле су се и за на вља-
ле иде је ње ног по бољ ша ва ња и уса вр ша ва ња, мак си ма ли зо ва ња и 
ми ни ма ли зо ва ња, али и на ди ла же ња и пре ва зи ла же ња не ким дру-
гим на чи ни ма дру штве ног об ли ко ва ња.

Дво стру ко има ги ни ра но са вр шен ство др жа ве огле да ло се у 
фор ми оп ти мал не или иде ал не др жа ве, не у јед на че но и раз ли чи то у 
те о ло ги ји и се ку ла ри зо ва ној, прак тич ној по ли ти ци. Са крал на иде-
ја civitasdivina, др жа ве бо жан ске или Бож је, ис ка зи ва ла је људ ску 
уди вље ност ре ли ги о зном ве ром и цр кве ним обра сци ма ве ру ју ћег 
устрој ства ово зе маљ ског жи во та. С дру ге стра не са крал но сти, жеђ 
за ап со лут ном мо ћи, по сле ан тич ког и фе у дал ног раз до бља arcana
imperii и arcanadominiandi, на ро чи то по сле Фран цу ске ре во лу ци је 
ис хо ди ла је у но во ве ков ној иде о ло ги ји све тов не др жа ве де мо крат-
ског ти па. Ка сни је ра чва ње и ди вер ген ци ја ауто ри тар них и де мо-
крат ских то ко ва до ве ло је до екс тре ма то та ли зу ју ће и то тал не др-
жа ве ко ја је, по том, ис хо ди ла у мно го че му тра гич ној прак си оства-
ре ног то та ли та ри зма.

Ре ал по ли тич ки ап со лут, све тов не и кор по ра тив не, али и па га-
ни зо ва не др жа ве у то та ли тар ној фор ми, то ком по след њег свет ског 
ра та угро зио је оп ста нак чо ве чан ства. По ка за ло се да то та ли тар на 
др жа ва огра ни ча ва људ ске сло бо де, не ги ра пра во и прав ду, при ки-
ва по је дин це на зид по да нич ке по слу шно сти, уте ру ју ћи их у кр лет-
ку сле пе ве ре пре ма во ђи и вођ ству. Осу је ћу ју ћи жи во дај ну дру-
штве ност, рат ни са вез то та ли тар них др жа ва је на по слет ку за вр шио 
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у агре си ји и дис кри ми на ци ји, ра си зму и ге но ци ду. Реч је, да бо ме, 
о ин ва зив ним ета ти стич ким кон цеп ти ма и прак са ма фа ши зма, на-
ци зма и фа лан ги зма, ко ји су до жи ве ли исто риј ски слом и по раз у 
рат ном кр во про ли ћу сре ди ном про шлог ве ка.

С дру ге стра не ре ал по ли тич ке ду ге ро ји ле су се по зи тив не и 
не га тив не уто пиј ске за ми сли ак тив не ин тер вен ци о ни стич ке и „па-
сив не“, тј. ми ни мал не нео/ли бе рал не др жа ве; не др жа ве и на др жа-
ве; срећ ног и не срећ ног др жа во ли ког устро ја ва ња у свим сме ро-
ви ма ху ма ни стич ких и тех но крат ских хте ња. Уче ње о од у ми ра њу 
др жа ве ни је би ло са мо би тан ес ха то ло шки део марк си стич ке ре-
во лу ци о нар не по у ке о на ди ла же њу и уки да њу гра ђан ског све та и 
ка пи та ли зма као та квог, не го и са ста вак ли бе рал ног иде о ло шког и 
те о риј ског пр тља га, у ко ме се про но си ла из ра зи та ан ти па ти ја пре-
ма ди рек тив ној и ре гу ла тив ној уло зи др жа ве на тр жи шту, у при-
вре ди, у ку ту ри и дру штву уоп ште.

И по ред док три нар них ска ски и број них те о риј ских оправ да ња 
за ла ска у „тач ки оме га“ и суд њем ча су сва ке др жав но сти, у анар хи-
стич кој, марк си стич кој, анар хо син ди ка ли стич кој и ли бер та ри јан-
ској кон тра тра ди ци ји, по љу ља на и при вре ме но по ти сну та др жа ва 
ипак ни је „од у мр ла“. Знат но се про ме ни ла, до ду ше, и очи то осла-
би ла у јед ном раз ро ва ше ном раз до бљу, али ни је ко нач но раз об ли-
че на ни ти раз гра ђе на да би тек та ко не ста ла са сце не.

По сле за вр шет ка де тан та и Хлад ног ра та на гли слом ко му ни-
зма у Ис точ ној Евро пи ство рио је сли ку у чи јем кон тро ли са ном ра-
му је ство рен мо за ич ни при зор пот пу не и не по врат не де струк ци је 
ри вал ског об ли ка ре ал со ци ја ли стич ке и са мо у прав не др жа ве. Иде-
о ло зи ма три јум фа тзв. Пр вог све та се учи ни ло да је за над ме та ње 
спо соб на ја ка др жав ност у (пре)ми ну лом бло ку тзв. Дру гог све та 
ко му ни зма де фи ни тив но од ло же на у ар хи ве исто ри је. То се ипак 
ни је до го ди ло.

*

Вре мен ски син хро ни зо ва ним от по чи ња њем раз до бља пост-
ко му ни стич ке тран зи ци је ре ак ти ви ра не су пре ђа шње па рад ги ме о 
пре о бра жа ју и уки да њу спе ци фич них вр ста со ци ја ли стич ких др-
жа ва, са ста но ви шта њи хо ве не по ћуд но сти и не у кло пље но сти у 
на ло ге вре ме на ко је су од ре де ле тре нут но и на сред њи рок су пер-
и ор не гло бал не струк ту ре. От пр ва је очи то ва на не моћ да се та ко 
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де фи ни са не др жа ве знат ни је пре о бра зе вла сти тим по ри ви ма и ре-
форм ском сна гом ко ји ма рас по ло жу. Обра сци др жав них ре фор ми и 
ре фор ми др жа ва на из глед су би ли ускла ђе ни са ино ви ра ном при-
ро дом пре лом ног тре нут ка, али су ствар ну ин спи ра ци ју још увек 
цр пе ли прет ход них те о риј ски и иде о ло шки ва жних кор пу са ли бе-
ра ли зма, кон зер ва ти ви зма и со ци ја ли зма.

Три ја да при вид но апарт них иде о ло ги ја и док три на, али и те о-
ри ја и по ли тич ких фи ло зо фи ја, ис по љи ла се као би зар но иде а циј-
ско је ди ње ње, иако еклек тич но ипак са гла сно у од бој но сти пре ма 
од ре ђе ном ти пу др жа ве. Јер, иза ре то рич ког за сто ра прин ци пи јел-
ног ан ти е та ти зма и да ље су би ла жи ва ра зно ли ка уве ре ња о мо ди-
фи ко ва њу са вре ме не др жа ве до ста ди ју ма сим бо лич ког за ми ра ња 
и функ ци о нал ног сво ђе ња на нај ну жни ја по ља ак ци је. У опој ном 
ча су три јум фа и оду ше вље ња нео ли бе рал ном „ре во лу ци јом“ – 
по себ но по лет них и чвр стих по ја ва та че ри зма и ре га ни зма 80-их 
го ди на про шлог ве ка - у пр ви план су до спе ли фун да мен тал ни 
прин ци пи ко ји су др жа ву по се би тре ти ра ли и про јек то ва ли на ре-
дук тив ни, за пра во ми ни ма ли стич ки на чин. При ват на ини ци ја ти ва, 
де ре гу ла ци ја и спон та ност ак те ра на сло бод ном тр жи шту озна ча-
ва ли су оства ре ње иде а ла сло бо де и прак се на ро чи те иде о ло ги је, 
об ли ко ва не у док три ну ин ди ви ду ал них и ко лек тив них људ ских 
пра ва, та ко ђе.

Кон тра дик ци је на ре че не си ту а ци је нео ли бе рал ног три јум фа 
ис по љи ле су се у исто риј ској ета пи ко ја је оди са ла ми ле на ри стич-
ком ат мос фе ром и за блу дом о веч ном пре так њу нај бо љег по рет ка 
из јед ног у дру ги по бед нич ки пе хар, у па жљи во не го ва ној пеј за-
жној ар хи тек ту ри ње го вих су пер и ор них ци ви ли за циј ских и кул-
тур них за са да. На ре че ни иде ал је, ме ђу тим, вр ло бр зо оспо ри ла от-
пор на и не и де ал на прак са гло бал них и ло кал них кри зних тр за ви ца. 
На из не на ђе ње ве ћи не ола ко са мо у ве ре них прог но зе ра и за не се-
них про ро ка, за вр ше так ду гог Хлад ног ра та, бр зи слом ко му ни зма, 
ре са те ли ти зо ва ње чла ни ца из ор би те јед ног у ор би ту дру гог бло ка, 
по че так, од ви ја ње и за вр ше так тран зи ци је, уз на ста на ка но вих гро-
здо ва и са ве за гло бал не мо ћи... све то да кле, ни је се очи то ва ло као 
па те тич на тач ка на кра ју сло же не ге о по ли тич ке ре че ни це – ни ти 
„крај др жа ве“ на „кра ју исто ри је“. Де си ло се не што дру го!
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*

Ка да је уз бу ђе ње у сла вљу утих ну ло про ра ди ла је увек буд на 
кр ти ца исто ри је. По ка за ло се, на и ме, да не пред ви дљи ва исто ри ја 
не по зна је оства ре ну прак су пот пу не и за у век да те сло бо де, ни ти за 
сва вре ме на не при ко сно ве не по бе де јед не, у том ча су си гур но, али 
не и трај но оси гу ра но над моћ не стра не. Сум ње на ста ју по сле не-
по бит них вре ме на, на из ма ку ва же ња „не по ре ци вих исти на“. Епо-
хал ни по бед ни ци су се, као и увек, у муч ну ре ла тив ност соп стве не 
гло бал не над мо ћи уве ри ли не што ка сни је, већ у сле де ћој шо кант но 
кри зној де це ни ји. Упр кос хи ли ја стич ким и ме си јан ским оче ки ва-
њи ма ни је се де сио Крај не че га што би ли чи ло на по ја ву у тер ми-
нал ном ста њу др жав не до крај че но сти. Вре ме је по те кло да ље, ни је 
би ло опе ла др жа ви као та квој, на про тив, исто ри ја се на ста ви ла и 
по сле пре о кре та и ло ма иде о ло шких фор ма ци ја и вој них бло ко ва. 
Иако на че те, нај ве ће на ци о нал не др жа ве су оп ста ле, да би се по не-
ке од њих - углав ном оне нај ве ће -на шле на уз ла зном пу ту нео или 
по стим пе ри јал ног опо рав ка и сна же ња.

Мо же се ре ћи да је тран зи ци ја - као ре форм ски тра си ра на пу-
та ња пре ла ска из јед ног на чи на у дру ги на чин жи во та - оцр та ла 
знат ну сла бост упра во оних др жа ва ко је су би ле у знат ном раз вој-
ном за о стат ку. Ода тле се ис ка за ла по тре ба оштрих ре зо ва и бр зих 
струк тур них про ме на, нај ви ше за рад ус по ста вља ња иоле одр жи вог 
и ко ли ко-то ли ко кон ку рент ног ка пи та ли стич ког си сте ма. Тран зи-
ци ја је, на и ме, стар то ва ла и од ви ја ла се у крај ње не у јед на че ним 
усло ви ма већ ус по ста вље не хи је рар хи је и бло ко ва ја ких и сла бих, 
те „нор ма ли зо ва них“ и на да ље „по ре ме ће них“ и „дез о ри јен ти са-
них“ др жа ва на пе ри фе ри ји свет ског си сте ма.

Пред тран зи ци о но на сле ђе усло ви ло је убр за ва ње и успо ра ва-
ње при вред ног ра ста ко је је не ке де кла ри са но ре форм ске др жа ве 
учвр сти ло и учи ни ло ја чим, а не ке раз ла ба ви ло и учи ни ло знат но 
сла би јим не го што су би ле у прет ход ној по ли те ко ном ској фор ма-
ци ји. Не у јед на че на спрем ност на про ме не и про де мо крат ски ка па-
ци те ти пост ко му ни стич ких др жа ва ука зи ва ли су на оди ста не јед-
на ку си ту а ци ју на прет ка и на зат ка, по себ но у упо ред ном од но су 
ква ли те та не ка да шњег и са да шњег жи во та. У бр зом за ле ту и ви со-
ком ско ку пре ко епо хал ног про це па из ме ђу ста рог и но вог по рет ка, 
не ке др жа ве су уз на пре до ва ле, до ско чив ши ме ка но и успе шно на 
дру гу оба лу, док су се дру ге из не зна ња ло кал них ели та вла сти, 
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при по моћ злу ра дих хе ге мо на и оп ште збу ње но сти, дез ор га ни зо ва-
ле и де гра ди ра ле у ка лу гео/по ли тич ке нео др жи во сти. Тран зи ци ја 
ни је ну жно озна чи ла на пре дак и сна же ње ко ли ко исто риј ско кре та-
ње ка дру га чи јем, за пра во су прот ном ци љу и пре о бли ко ва ње жи-
во та сход но про ме ње ним ви зу ра ма и ви зи ја ма мо гу ћег ис хо ди шта.

Тран зи ци о но пре струк ту ри са ње не раз ви је них и за о ста лих др-
жа ва ни је те кло по не кој стрикт ној те о риј ској ре цеп ту ри, ни ти је 
прет ход на те о риј ско прав на ми сао стро го де тер ми ни са ла прак су у 
кон тра сме ру об но ве ка пи та ли зма. Ра ди кал ни тран зи ци о ни за хва-
ти вр ше ни су по док три нар ним „шок“ фор му ла ма по све ма шњег 
плу ра ли зо ва ња и ре ста у ра ци је (а не са мо ре сти ту ци је!), те де ре гу-
ли са ња и при ва ти зо ва ња, ко ји су сво је ко ре не има ли у нео ли бе рал-
ној па ра диг ми на ме ње ној пост ко му ни стич ким, по ста у то ри тар ним 
и пост кон фликт ним зе мља ма. Ре ал со ци ја ли стич ка и са мо у прав на 
др жа ва мо ра ле су би ти пре и на че не и при ла го ђе не но вим ге о е ко-
ном ским и ге о по ли тич ким по тре ба ма ло кал ног и ре ги о нал ног об-
је ди ња ва ња Ста рог кон ти нен та.

Прет ход на, де це ни ја ма тра ди ра на те о ри ја др жа ве и пра ва у 
про ме ње ним окол но сти ма ви ше ни је мо гла да до ђе до пре суд не ре-
чи – чак ни је мо гла ни убе дљи во да ре флек ту је сво је стра те шке 
за блу де и по ра зе – па је на упра жње но ме сто ста рог ти па марк си-
стич ког и марк со ид ног те о риј ско прав ног дис кур са, у нај ве ћој ме-
ри до спе ла пре вод на нео ли бе рал на ли те ра ту ра. Уме сто раз гра на те 
кро шње те о риј ског ми шље ња о др жа ви на ле ви ци, ука зао се ли бе-
ра ло фил ни дис курс ко ји ни је у сва ком ана ли тич ком и ин тер пре та-
тив ном слу ча ју осе ћао по тре бу за про ду бље ном ар гу мен та ци јом.

*

У по тра зи за по год ни јом па ра диг мом ми шље ња о суд би ни др-
жа ве у тран зи ци ји по но во су от кри ве не и ре ин тер пре ти ра не „ста-
ре шко ле“ ми шље ња, али су за че ти и мно ги са свим но ви сти ло ви 
ту ма че ња, еко ло ги зам, фе ми ни зам, би о по ли ти ка, нпр. У те ку ћем 
те о риј ском плу ра ли зо ва њу у нео, пост и ре тро-при сту пи ма де цен-
три ра ност и ри зом ска ана ли за у мно го че му су ука за ле на скло ност 
фак то граф ском де скрип ти ви зму – на бра ја њу и опи са ни ју све га што 
по сто ји или тек же ли да по ста не, пре ма скло но сти ма ко је по ти чу 
из „ре ал но сти“ те о риј ско прав ног по зи ти ви зма и функ ци о на ли зма.
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Чи ње ни ца да ком по нент на графија на ра ста на уштрб амал-
гам ске логије и опло ђу ју ће зофије, ду гу је се пост мо дер ни стич кој 
те жњи уру ша ва ња тзв. ве ли ких и и си стем ских „при ча“ у ле ги ти-
ми зу ју ћем прав цу те о риј ске фраг мен тар но сти и ми кро-на ра ти ва. 
Ода тле из ви ре иде о син кре тич ност ве ли ког ка ли бра, па чак и ши-
ро ко ска ли ра ни еклек ти ци зам ли шен, уз гред ре че но, чак и при ми-
сли би ло ка квих от кри ћа и ори ги нал но сти. Бу ду ћи да не по сто ји 
кон сен зу ал на и до ми нант на фор му ла раз у ме ва ња др жав ног фе но-
ме на, др жа ви се у мно штву ин тер пре та ци ја при сту па ре лак си ра но, 
из сло бод но иза бра ног угла и овла шно уте ме ље ног по ла зи шта ко је 
се нај че шће оправ да ва то ком дис кур са.

Али, не пре глед ни плу ра ли зам те о риј ско прав них ста но ви шта, 
без уоч љи ве ди ја ло шке до ми нан те и кон стан те, не би смео од ви ше 
да обес хра бри и раз о ча ра оне ко ји те же упо зна ва њу нај ва жни јих 
то ко ва и са зна њу нај за ни мљи ви јих иде ја. Вре ме на су сва ка ко за мр-
ше ни ја, ста но ви шта ком пли ко ва ни ја и дис пер зо ва на, у мен тал ним 
и иде а циј ским мре жа ма пре пле те не су без број не по кат кад и про-
тив реч не, чак и у обес хра бру ју ће па ра док се за мр ше не ни ти.

Без број ауто ра ми сли и пи ше о др жа ви и др жав но сти. Прак-
тич но је не мо гу ће ство ри ти ком плет ну сли ку о ста њу са вре ме не 
те о ри је др жа ве, а да мо жда и пре те ра но са мо у ве ре на „пот пу ност“ 
у ис хо ду не бу де са мо ши ра или ужа се лек ци ја из све га што је у 
јед ном вре мен ском исеч ку би ло при сту пач но ми шље њу. А при сту-
пач но се, у не из мер ној ко лич ни ин фор ма ци ја и ана ли за др жа ве, 
ука зу је тек као ма ње или ви ше сре ђе на илу зи ја да је све ре ле вант-
но оди ста за хва ћа но ми сли ма и пам ће њем. Вре ме на, хе ге ли јан ске 
упу ће но сти у све и за нос осми шље ном це ли ном, оста ла су без над-
но за на ма.

Оно што је упор ном ми шље њу пре о ста ло је сте сме ли ји аутор-
ски при ступ, те о риј ски ауто грам у ло гич ној, ну жно фраг мен тар-
ној об ра ди не у ма ње не ва жно сти али и про бле ма тич но сти др жа ве 
пост мо дер ног до ба. Нај зад или нај пре, све јед но, о др жа ви је не-
пре ста но реч; оној са вре ме ној и оној не са вре ме ној, за ста ре лој и 
пре ста ре лој, ја кој и сла бој, ухра ње ној др жа ви бла го ста ња и пот-
хра ње ној си ро ма шној др жа ви; др жа ви ко ја би у ху ку без о се ћај ног 
вре ме на тре ба ло да оп ста не или да не ста не? За то је сва ка сту ди ја 
др жа ве, на ро чи то на овом тлу, по треб на и до бро до шла.
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II

За раз ли ку од си ту а ци је у све ту, де ла из обла сти те о ри је др жа-
ве су на шој на уч ној про дук ци ји ре ла тив но рет ка. Ма њак те о риј-
ских раз ма тра ња та ко зна чај не по ја ве као што је др жа ва из раз је 
ви ше стру ке не сра зме ре.

Пр ва је, мо гло би се ре ћи, хро но ло шког ка рак те ра и ти че се 
не у јед на че ног за ни ма ња за ду бље са зна ва ње струк ту ре др жа ве, 
ње не ор га ни за ци је и функ ци ја, вред но сти и ци ље ва, те ево лу тив-
них про це са ње не дис/кон ти ну и ра не тран сфор ма ци је. У до ма ћој 
на уч ној ли те ра ту ри те о риј ски ин те рес за др жа ву био је мно го из-
ра же ни ји у, услов но ре че но, кон струк тив ном пред тран зи ци о ном 
вре ме ну епо хе со ци ја ли зма и са мо у пра вља ња, не го да нас у пост-
со циј ла и зму, усред за ка сне ле и из об ли че не тран зи ци је. Др жа ва 
је у сло же ном фе де рал ном и по је ди нач ном ре пу блич ком об ли ку 
пле ни ла па жњу, ка ко иде о ло га та ко и те о ре ти ча ра та да шњег по ли-
тич ког си сте ма. Ана ли зе и ин тер пре та ци је др жа ве су се на ро чи то 
раз ви ле се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. То ком те, ре кло би се 
кон струк тив не и нор ма тив не де це ни је, по себ но је раз ра ђи ван при-
ступ „за жи вља ва ња“ у ко ме је др жа ва са гле да ва на кроз иде о ло шку 
и те о риј ску при зму тзв. де е та ти зо ва ња и по друштвља ва ња. Дру-
штво је би ло ам би јент у ко ме је др жа ва тре ба ло по сте пе но да гу би 
ја ке пре ро га ти ве и убла жа ва и рас тва ра сво је кла сич не функ ци је.

Дру га кре а тив на не сра зме ра у не до стат ној те о риј ској про дук-
ци ји о др жа ви и у од но су на др жа ву у ов да шњој ин те лек ту ал ној 
за јед ни ци, ти че се ско ри јих раз до бља пост ко му ни стич ке про то-
плу рал не исто ри је. У дра ма тич ном раз до бљу пре о кре та и пре ла ска 
до та да шња пар тиј ска др жа ва се на шла у епи цен тру по тре сних де-
ша ва ња, али је и по ред то га ње на фе но ме но ло ги ја тек спо ра дич но 
и ме сти мич но про пи ти ва на.

У про те клих че тврт ве ка у пр ви план пер цеп ци је је арит мич но 
до спе ва ла пре за си ће на до га ђај на исто ри ја ко ја је, ско ро у це ло сти, 
ис пу ња ва ла мен тал ни хо ри зонт и ин те лек ту ал ну ра до зна лост уче-
сни ка, по сма тра ча и по тен ци јал них ту ма ча. Дра ма тич на де ша ва-
ња су сна жно по ти сну ла и за не ко дру го, мо жда сре ђе ни је вре ме, 
од ло жи ла си сте ма тич на и си стем ска, а он да и кри тич ка те о риј ска 
раз ма тра ња кон ти ну ал не по ја ве и дис кон ти ну ал ног не стан ка др-
жа ве на прет ход но ко ли ко-то ли ко је дин стве ном мул ти ет нич ком и 
ин тер на ци о нал ном др жав ном про сто ру.
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Ра ни ја ауто ри тар но и ауто крат ски кон тро ли са на др жав на де-
цен три ра ност устук ну ла је пред мно го ја чим др жа во цен трич ним 
али се па рат ним на сто ја њи ма ју го сло вен ских ре пу блич ких пар ти-
ку ла. На ре че ни про цес ни су од ли ко ва ли ни стр пље ње, ни сми ре-
ност, ни ти уљуд на сти ша ност по ли тич ких стра сти, па ода тле ни 
ис тра жи ва ња дру штве не ен тро пи је и де струк ци је др жа ве ни су 
успе ва ла да се об ли ку ју у те о риј ски до вољ но увер љи вом ма ни ру. 
На су прот то ме, зле ху да суд би на др жа ве је про бу ди ла не у кро ти ве 
осе ћа је љут ње, гне ва и мр жње ко ји су кул ми ни ра ли у не слав ним 
хо сти ли стич ким осе ћа ји ма, без над ног ме ђу соб ног про тив ни штва 
у из у кр шта ним по ли ти ка ма не при ја тељ ста ва.

Раз би ја њу и рас па да њу фе де рал не др жа ве ко и ни ци ди ра ло је 
сти хиј но раз ла га ње и де о ба ју го сло вен ског дру штва, еко но ми је, 
кул ту ре. Реч је, по но ви мо, о збу њу ју ћој дис кре пан ци из ме ђу бу јич-
них ем пи риј ских то ко ва раз ла га ња – раз би ја ња и рас па да ња – дру-
ге ју го сло вен ске др жа ве у фе де рал ном и со ци ја ли стич ком об ли ку, 
и фра пант ног не до стат ка убе дљи вих ана ли за узро ка и раз ло га, те 
мо ти ва и ин те ре са да јед на ком плек сна и ком пли ко ва на др жав на 
тво ре ви на у ју го и сточ ном кут ку Евро пе, на по слет ку не ста не са по-
ли тич ке кар те Ста рог кон ти нен та.

*

Уза стоп ни де струк тив ни до га ђа ји су да ле ко над ма ши ва ли ме-
сти мич не по ку ша је те о риј ског раз у ме ва ња. Из ра зи ти је ин тер пре-
та тив не ре ак ци је углав ном су би ле на суб те о риј ском но ву, ком-
фор но ли ше не сми сле не на уч но сти, по „по но сним“ са мо и ска зи ма 
чак пер су а зив но иде о ло шке, то јест ате о риј ске у би ти. Ме диј ски и 
по ли тич ки дис курс о др жа ви гу био се у ма гла ма под ра зу ме ва ња и 
ин ту и ци је ва жног али нео бја шње ног фе но ме на, чи ме је ра ци о нал-
ни и ду бљи ин тер пре та тив ни при ступ по ти снут на мар ги ну, за не ко 
не из ве сно бу ду ће и ваљ да по год ни је вре ме.

По ме ну том ја зу из ме ђу те о риј ских ста за и ем пи риј скиг бо га-
за до при нео је и по су ста ли и за не мо ћа ли обра зов ни и на уч ни си-
стем у ко ме је, и по ред мно штва ин сти ту ци ја, по и мен це усме ре них 
на ис тра жи ва ња др жа ве и др жав но сти, ни је би ло до вољ но слу ха а 
мо жда и спо соб но сти да се про ми сли исто риј ска и са вре ме на пер-
спек ти ва др жа ве на овом тлу.
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Нај зад, по ја ча ни им пул си бу ђе ња ин те ре са за фе но мен др жа ве 
осет ни ји су у ско ри је вре ме, по нај пре за хва љу ју ћи уз не ми ру ју ћем 
спле ту спо ља шњих и уну тра шњих раз ло га. Оно што се у тер ми но-
ло шкој кон вен ци ји ши ро ког ра спо на по ми ње и име ну је као тран-
зи ци ја, усло ви ло је та кве иде о ло шке и по ли тич ке, али и со ци о е ко-
ном ске и кул ту рал не за хва те на по љу ак ци је др жа ве и пре ма др жа-
ви, ко ји су и по ред ем пи ри стич ког кон фор ми зма, ипак зах те ва ли 
и про ду бље ну те о риј ску ре флек си ју. Иоле сми сле ни ја плат фор ма 
ре фор ми по ли тич ког си сте ма ни је мо гла би ти до не та и спро ве де на 
без од ре ђе ни јег те о риј ског ста ва о прав ци ма и ци ље ви ма пре о бли-
ко ва ња др жа ве у „пре ла зном пе ри о ду“, мо жда и не ка квих но во вре-
ме них „Пра ва ца тран зи ци о ног раз во ја“?!

Уну тра шње струк тур не ре фор ме пост ко му ни стич ког дру штва, 
на ма три ци по ли тич ког плу ра ли зо ва ња и оп се жне про ме не со ци-
јал ног ам би јен та, на ра ста ња не из др жљи вих со ци јал них раз ли ка, 
пре сло ја ва ња пу тем при ва ти за ци о ног кон фи ско ва ња дру штве не 
сво ји не, те си ро ма ше ња ве ћи не уз бо га ће ње ма њи не у из о па че ној 
дру штве ној струк ту ри, ни су иза зва ле са мо на сто ја ња да се на ре че-
ни про це си што бо ље раз у ме ју не го и да се на осно ву по стиг ну тих 
уви да ле гит ми шу или де ле ги ти ми шу у ци ви ли за циј ској ви зу ри.

На по ру ле ги ти ми зо ва ња ре фор ми, на не увек ја сној тра си епо-
хал них ги ба ња, ис пре чи ла се, ме ђу тим, из ну тра и спо ља иза зва на 
струк тур на по ли те ко ном ска и мо рал на кри за ко ја је сна жно по љу-
ља ла от пр ва идо ла триј ски ис так ну те иде а ле про ме не. Же сто ки та-
ла си кри зе си сте ма, ко ји је то ком про те кле де це ни је пред ста вљао 
не по ре ци ви узор, ре ла ти ви зо ва ли су нео ли бе рал ни мо дел др жа ве 
чи ји мак си мал но про по ве да ни „ми ни ма ли зам“ ни је по ка зао за до-
во ља ва ју ћу ефи ка сност у пе ри о ду тран зи ци је. На про тив!?

Уко ли ко се до са да ре че но по ста ви у од нос пре ма еви ден ти-
ра ним ем пи риј ским то ко ви ма де струк ци је ов да шње др жа ве, те 
ре кон струк ци је ње них де ло ва, а за тим и ин тер пре та тив не де кон-
струк ци је све га што се са сло же ном и за јед нич ком др жа вом де ша-
ва ло на овом тлу у про те клих че тврт ве ка, ла ко ће се уочи ти да је 
ра ни ја сло же на др жа ва у фе де рал ном об ли ку, као и ње ни де об ни 
и ну жно ума ње ни др жа во ли ки ис хо ди, до жи ве ла нај дра ма тич ни-
је тран сфор ма ци је, ка кве ни су ис ку ше не ни ти ви ђе не на би ло ком 
дру гом ме сту у Евро пи.

У том сми слу, те о ре ти зо ва ње окол но сти ве за них за не ка да шњу 
ју го сло вен ску и са да шњу др жав ну си ту а ци ју у Ср би ји, по треб но је 



стр:75-102.

- 85 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

нај пре за рад што пот пу ни јег и тач ни јег раз у ме ва ња оп ште суд би не 
мул ти на ци о нал них и по себ них суд би на но во на ста лих на ци о нал-
них др жа ва у вре ме ну евро ин те гра ци ја. У том по гле ду ни је зго рег 
ре ћи да окол но сти све ду бље еко ном ске и по ли тич ке кри зе Европ-
ске уни је у ве ли кој ме ри пот се ћа ју на не во ље са ко ји ма се су о ча-
ва ла не ка да шња Ју го сла ви ја на ком ба тив ној стр ми ни ди со лу ци је.

*

На по тре бу те о риј ских раз ма тра ња ана то ми је и фи зи о ло ги је 
умно же них др жа ва на тзв. за пад ном Бал ка ну не упу ћу је, ме ђу тим, 
са мо су мор на ана ло ги ја са те ку ћим де струк тив ним про це си ма у 
Уни ји, не го и уз не ми ру ју ћа не до вр ше ност ге о по ли тич ких про це-
са и др жав не ге не зе на са мом Бал ка ну. Фор ма тив на не до вр ше ност 
упу ћу је, та ко ђе, на по тре бу не пре кид ног про пи ти ва ња за мр ше них 
од но са не до вр ше них и осу је ће них уну тра шних и спо ља шњих ин-
те гра ци ја, као и на чел ног од но са на ци о нал ног и гра ђан ског, са-
мо бит но др жав ног и спо ља шњег над др жа ног, те евро у ниј ског по-
лу кон ти нен тал ног окви ра, или не че га мо жда пот пу но раз ли чи тог 
што би се на нео че ки ван на чин мо гло оства ри ти у бу дућ но сти.

Уз то, те о риј ско прав на ана ли за не би сме ла да ми мо и ђе ни по-
ја ву му ти ра ња ка ко кла сич не та ко и дру гих до са да по зна тих фор-
ми др жав но сти, на ро чи то са ста но ви шта пре но са уну тра шњих, до 
не дав но не при ко сно ве них уну тра шњих др жав них над ле жно сти на 
спо ља шња, са ве знич ка, асо ци ја тив на и кор по ра циј ска те ла. По-
ме ну та функ ци о нал на тран сми си ја, по све му су де ћи, узро ку је све 
из ра зи ти је де су ве ре ни зо ва ње и де те ри то ри ја ли зо ва ње др жа ва као 
већ на че тих су бје ка та ме ђу на род ног пра ва.

У ви хо ри ма гло ба ли за ци је и кон ти нен тал них ин те гра ци ја очи-
глед но је да се од лу чу ју ћи ка па ци те ти по је ди на ча них др жа ва убр-
за но пре и на чу ју и ме ња ју, а да се као су пер и ор ни чи ни лац по ја вљу-
ју број не на дин стан це раз ли чи тих на ме на, свр ха и име на. У то ку је 
гло бал но мул ти по ла ри зо ва ње са по ме ра њем ак цен та ге о е ко ном ске 
и ге о по ли тич ке мо ћи са до са да шње евро а тлант ске осо ви не ка кич-
ми евро а зиј ског и па ци фич ког ма кро ре ги о на. Не сум њи во да је реч 
о епо хал ној про ме ни „сре ди шта све та“ ко ја ће упа дљи во обе ле жи-
ти на и ла зе ће де це ни је. Кон ту ре но вог гло бал ног рас по ре да сна га 
и мо ћи још увек ни су до вољ но ра за зна те бу ду ћи да су на де лу по-
чет ни не увек ја сни, али ипак до вољ но на го ве шта ва ју ћи трен до ви.
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Очи глед но да је са вре ме на кри тич ка те о ри ја др жа ве пред ис-
ку ше њи ма све сна жни јег ре ла ти ви зо ва ња и не ги ра ња сре ди шњег и 
основ ног пред ме та свог ис тра жи ва ња - др жа ве као ор га ни зо ва ног 
и ин сти ту ци о на ли зо ва ног де ла дру штва. Али, са вре ме на те о ри ја 
др жа ве се на ла зи и пред иза зо ви ма са свим су прот ног ти па; ту ма-
че ња по тре бе све ја чег др жав ног упли та ња и ре форм ских ин тер-
вен ци ја у ха о тич не еко ном ске и дру штве не то ко ве. Све ви ше се, 
на и ме, за па жа из ве сна ре не сан са др жа ве у на ци о нал ном об ли ку, 
по себ но у по гле ду по ја ча них те жњи ка по врат ку скрај ну тих и из гу-
бље них др жав них ин ге рен ци ја у усло ви ма опа сне дру штве не кри-
зе. Оту да ни је те шко за па зи ти да се мно гим ак те ри ма уну тар по-
ли тич ког и еко ном ског про це са др жа ва ука зу је у но во/ста ром ли ку 
из ба ви те ља и спа си о ца.

Чи ни нам се да до са да ре че но до вољ но илу стру је по тре бу 
кри тич ког раз ма тра ња ко је се, по ла зе ћи од ло кал не те мат ске цен-
три ра но сти, не за др жа ва на пар ти ку лар ним, ло кал ним и про вин-
ци јал ним кри те ри ју ми ма, већ на сто ји да раз у ме си ту ци ју у ве ћој 
епо хал ној ши ри ни и исто риј ско ој ду би ни. Упра во та кав на пор са-
др жи књи га ауто ра Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу ри ћа под на-
сло вом Анатомијасавременедржаве у из да њу Ин сти ту та за по ли-
тич ке сту ди је (Бе о град, 2012).

III

Књи га аутор ског тан де ма Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу-
ри ћа Анатомија савременедржаве по де ље на је у пет сра змер но 
ујед на че них де ло ва. Де ли мич ни из у зе так у по гле ду кван ти те та је 
по след њи пе ти део књи ге ко ји се од но си на Ср би ју као сла бу др-
жа ву.

*

Пр ви део књи ге по све ћен је ак ту ел ним те о риј ским при сту-
пи ма са вре ме ној др жа ви. По ла зе ћи од но во ве ков ног, тј. мо дер ног 
по и ма ња др жа ве, ауто ри раз ма тра ју „др жа ви стич ки кон цеп ту ал ни 
по јект“ и „три јад ни те о риј ски еша лон“ у ко ји сме шта ју три ба зич-
на те о риј ска то ка: марк си зам, плу ра ли зам и ели ти зам.

У по сто је ћој ли те ра ту ри из обла сти те о ри је др жа ве по сто је, 
до ду ше, мно ге пе ри о ди за ци је, кла си фи ка ци је и ти по ло ги за ци је, 
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та ко да фо ку си ра ње кључ них при сту па за ви си од про ниц љи во сти 
пре по зна ва ња, сна ге ар гу мен та ци је и аутор ских убе ђе ња и ори ги-
нал но сти. Осим по ме ну те три хо то ми је мо гу се за па па зи ти и дру-
га чи ји кон ци пи ра ни пре гле ди те о ри ја др жа ве као, на при мер, онај 
Ен др јуа Вин сен та ко ји при сту пе раз вр ста ва на: ап со лу ти стич ке, 
кон сти ту ци о на ли стич ке, кла сне и плу ра ли стич ке. (Ен др ју Вин-
сент, Теориједржаве, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009)

Ра зно ли ко са гле да ва ње осно вих те о риј ских ма три ца у ин тер-
пре та ци ји др жа ве уоч љи во је и код не ких ко ма ћих ауто ра. У јед ној 
са свим ско ра шњој ана ли зи фе но ме на др жа ве по ли ти ко лог Ву ка-
шин Па вло вић са по лит со ци о ло шког ста но ви шта те о ри је, др жа ве 
раз вр ста ва на: ре пу бли кан ске, кон трак ту а ли стич ке (те о ри је дру-
штве ног уго во ра), ли бе рал не, де мо крат ске, плу ра ли стич ке, ин сти-
ту ци о на ли стич ке, марк си стич ке, ели ти стич ке, еко ло шке и фе ми-
ни стич ке. (Ву ка шин Па вло вић, Државаидруштво, Чи го ја штам-
па, Бе о град, 2011.) Очи глед но, раз ли чи то уте ме ље на и при ме ње на 
кри те ри о ло ги ја ауто ре не осло ба ђа ња по ја ча ног на по ра за што бо-
љим ар гу мен то ва њем соп стве них ста но ви шта.

*

У дру гом и нај о бим ни јем де лу књи ге ауто ри Сто ја но вић и Ђу-
рић усред сре ђе ни су на раз ли чи те фор му ла ци је проблемa др жав ног 
ка па ци те та. По њи хо вом ми шље њу, за раз у ме ва ње ка па ци те та је од 
на ро чи тог зна ча ја од нос др жав не мо ћи, ин фра струк ту ре и ло ги сти-
ке у ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу са вре ме не др жа ве. У том по-
гле ду, пре ма иде а ци о ним, опе ра тив ним и ефек тив ним ди мен зи ја ма 
ауто ри раз ли ку ју функ ци о нал не и не функ ци о нал не др жа ве. У сре-
ди шту про пи ти ва ња ка па ци те та др жа ве у усло ви ма гло ба ли за ци је 
на ла зе се про це си де мо кра ти за ци је и мо дер ни за ци је.

Већ на по чет ку овог де ла, чи ју ши ро ку екс пли ка ци ју ауто ри 
пот кре пљу ју ста вом „по нов ног бу ђе ња ин те ре со ва ња за др жав ни 
ка па ци тет, то јест др жа ву као екс пла на тор ну ва ри ја блу“ (стр. 135), 
ски ци ра се прет ход на де фи ни ци ја пој ма ка па ци те та као „спо соб-
но сти за из во ђе ње функ ци ја, ре ша ва ње про бле ма, те фор му ли са ње 
и ре а ли за ци ју ци ље ва. Оно што од ре ђе ну др жа ву чи ни спо соб ном 
за ова кве ак тив но сти је, пре све га, де тер ми ни са но ње ним спе ци-
фич ним свој стви ма, на ци о нал но про фи ли са на ори ги нал ност у 
при сту пу по је ди ним про бле ми ма...“ (стр. 129).
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Раз ма тра ју ћи те о ри је мо дер ни за ци је, ауто ри уоча ва ју раз ре-
шу ју ће тач ке кри зе иден ти те та и ле ги ти ми те та, уз отво ре на пи-
та ња пар ти ци па ци је, пе нен тра ци је и ди стри бу ци је до ба ра. У тим 
про це си ма за па жа се, на и ме, ин тен зи фи ко ва ње два то ка: пр вог ко је 
се ис по ља ва кроз ин ди ви ду а ци ју, еман ци па ци ју, оса мо ста љи ва ње 
и са мо у пра вља ње и, дру гог ко ји се огле да у „опа да њу тра ди ци о-
нал них оба ве за, ру ти на, фак тич но сти и оче ки ва ња“. Дво стру ки 
про цес „ру ше ња тра ди ци ја, рас пли ња ва ња кон вен ци о на лог, за хва-
та че ти ри под руч ја ко ја об у хва та ју ма те ри јал ну про из вод њу, кул-
тур ну ре про дук ци ју, по ли тич ку пар ти ци па ци ју и би ро крат ску до-
ми на ци ју“ (стр. 131). У пре до че ном кон тек сту раз ми шља ња ауто ри 
ис ти чу ва жност бр зи не мо дер ни за ци је, дис кон ти ну и те та, ши ри не 
про ме на и уну тра шњу при ро ду мо дер них ин сти ту ци ја.

Пред ста вља ју ћи кључ не аспек те но вог ин сти ту ци о на ли зма 
ауто ри на во де не ко ли ко ње го вих бит них свој ста ва: ле га ли зам, као 
оку пи ра ност пра вом у сфе ри упра вља ња; струк ту ра ли зам, као 
прет по став ку де тер ми ни шу ћег деј ства струк ту ре на по на ша ње; 
хо ли зам, као пре те жни ути цај це ли не над ути ца јем де ло ва си сте-
ма; исто ри ци зам, као јак ути цај про шло сти по ли тич ког си сте ма на 
ње го ве пре зент не фор ме и про це се; пре ва лен ци ју нор ма тив ног си-
сте ма ко ји са др жи иде ал до бре вла да ви не.

Као пот сет ник схва та ња основ ног пој ма у овом по глав њу да та 
је де фи ни ци ја ин сти ту ци је Џе фри ја Хоџ со на, као: „си сте ма уста-
но вље них и пре вла ђу ју ћих дру штве них пра ви ла ко ја струк ту и ра ју 
дру штве не ин тер ак ци је“ (стр. 136). По том сле ди не што дру га чи је 
од ре ђе ње истог фе но ме на Да гла са Нор та ко је „ма ни фе сту ју дру-
штве на пра ви ла игре, то јест од стра не љу ди осми шље на огра ни-
че ња ко ја об ли ку ју и усме ра ва ју њи хо ве ин тер ак ци је, струк ту и ра ју 
им пул се, или ини ци ја ти ве, у сфе ри по ли тич ке, дру штве не или еко-
ном ске раз ме не, сма њу ју ћи та ко не из ве сност сва ко днев ног жи во-
та“ (стр. 137). У истом по глав њу пре до че на су и два за ни мљи ва 
гра фи ко на од но са по рет ка и бес по рет ка пре ма Чар лсу Ти ли ју (стр. 
146 и 147).

Сле ди по гла вље у ко ме се де таљ ни је на во де и обра зла жу раз-
ли чи те кон цеп ту а ли за ци је ка па ци те та и др жа ве. Та ко, на при мер, 
Те да Скок пол др жа ву схва та као „ак те ра или ин сти ту ци ју ко ја об-
ли ку је дру штве не ре гу ла ти ве“ (стр. 148), док Фре нис Фу ку ја ма 
раз ли ку је две бит не ди мен зи је др жав но сти: функ ци о нал ни обим 
др жа ве и спо соб ност пла ни ра ња и ре а ли за ци је јав них по ли ти ка. 
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Ре пе ри у ова квом раз у ме ва њу, пре ма Фу ку ја ми су тро ја ки. Ми ни-
мал не функ ци је др жа ве об у хва та ју: основ на јав на до бра, одр жа ва-
ње ре да, за кон, за шти ту сво јин ских пра ва, ма кро е ко ном ско упра-
вља ње, ин фра струк ту ру, јав но здрав ство, за шти ту си ро ма шних 
и убла жа ва ње по сле ди ца при род них ка та стро фа. У тзв. сред ње 
функ ци је др жа ве спа да ју: су о ча ва ње са спољ ним ути ца ји ма, за-
шти та при род не сре ди не, ре гу ли са ње мо но по ла, оси гу ра ње (жи-
во та, здра вља, пен зи је), по ро дич ни до да ци, по моћ не за по сле ни ма, 
за шти та по тро ша ча. Нај зад, ак ти ви стич ка функ ци ја др жа ве од но си 
се на: ко ор ди на ци ју при ват них ак тив но сти, ин ду стриј ску по ли ти-
ку, пот сти ца ње тр жи шта и кла сте ре ре ди стри бу ци је бо гат ства (стр. 
151).

Пре ма Чар лсу Ти ли ју др жа ва је ор га ни за ци ја ко ја кон тро ли ше 
ста нов ни штво на ста ње но на од ре ђе ној те ри то ри ји и при том за до-
во ља ва сле де ћа свој ства: ја сно из дво је ну ор га ни за ци ју у од но су на 
дру ге на истом про сто ру; по стиг ну ту ауто но ми ју де ло ва ња; цен-
тра ли зо ва ност функ ци ја и ор га ни за ци је; спо соб ност да ин тер ве ни-
ше и ме ња од но се на не др жав ном под руч ју (стр. 157). Пре ма ме ри-
лу др жав ног ка па ци те та Ти ли раз ли ку је че ти ри оквир не си ту а ци је 
од но са др жа ве и де мо кра ти је: не де мо крат ске др жа ве са ви со ким 
ка па ци те том; не де мо крат ске др жа ве са ни ским ка па ци те том; де-
мо крат ске др жа ве са ви со ким ка па ци те том; де мо крат ске др жа ве са 
ни ским ка па ци те том (ди ја грам на стр. 155).

Ауто ри да ље на во де не ко ли ко до дат них де фи ни ци ја ка па ци те-
та, по чев ши од оне Мар ти на Пејт не ра и Јо на Пје руа ко ји по ли тич-
ки ка па ци тет схва та ју као: „спо соб ност да се при ку пе, ор га ни зу ју и 
ало ци ра ју ну жни а оскуд ни ре сур си за рад ар ти ку ли са ња ра ци о нал-
них ко лек тив них из бо ра и ус по ста вља ња стра те гиј ских сме ро ва у 
сфе ри јав но фор му ли са них ци ље ва“ (стр. 156). Ме ри ли Грин да, 
ко ју ауто ри та ко ђе на во де, раз ли ку је че ти ри ди мен зи је др жав ног 
ка па ци те та: ин сти ту ци о нал ни, тех нич ки, ад ми ни стра тив ни и по-
ли тич ки (стр. 157), док Чарлс По ли дан уоча ва три ва жна еле мен та 
истог: де спот ска моћ; по ли тич ки или ко ор ди на тивн ка па ци тет, и; 
ин фра струк тур на моћ, или им пле мен та ци о на власт (стр. 158).

На ро чи то је за ни мљи во по гла вље ко је се ти че од но са мо ћи и 
др жав ног ка па ци те та. Др жа ва је ме сто и сред ство кон цен тра ци је 
мо ћи на иде о ло шком, по ли тич ком и еко ном ском пла ну. Мајкл Ман 
по јам мо ћи ко ри сти на два на чи на, као „моћ над“ не чим или не ким 
и „моћ за“, тј. спо соб ност да се не што што се за ми сли и на ме ра ва 
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и оства ри (стр. 167). За Ђан фран ка По ђи ја иде о ло шка моћ је по се-
бан об лик дру штве не мо ћи „до оног сте пе на до ког од ре ђе на кон-
струк ци ја ствар но сти ути че на ин ди ви ду ал ни ка па ци тет мен тал-
ног по зи ци о ни ра ња вла сти тог по сто ја ња уну тар не ке све о бу хват не 
ре ла но сти са од ре ђе ном мо рал ном свр хом“ (169). У том сми слу, 
Ман иде о ло ги је де ли на тран сцен дент не и „има нент не ко је ја ча-
ју мо рал ну и афек тив ну со ли дар ност и осна жу ју по сто је ће мре же 
мо ћи“ (170).

У по гла вљу „Иде а ци о на, опе ра тив на и ефек тив на ди мен зи ја 
др жав ног ка па ци те та“ ауто ри ци ти ра ју ми шље ње Мар ка Бла та ко-
ји сма тра да иде а ци о ни ка па ци тет ма ни фе сту је од но се др жа ве у 
тран зи ци ји пре ма ци вил ном дру штву као: ко манд ни од нос - дек-
тре ти зам; ман да ти зам; пар ла мен та ри зам; укљу чи ва ња основ них 
ин те ре са, тј. кор по ра ти ви зам и кон цен тра ци ја (стр.178).

По том се пре до ча ва кон цепт раз вој не др жа ве Адри ја на Лефт-
ви ча у шест де скрип тив них ком по нен ти: по сто ја ња раз вој не ели те; 
ре ла тив не ауто но ми је раз вој не др жа ве (одво је не од скло па по себ-
них ин те ре са); де ло ва ња еко ном ске би ро кра ти је ко ја упра вља ин-
тер ак ци јом др жа ве и при вре де; ува жа ва ња дру штве ног ам би јен та 
и ци вил ног дру штва; ефек тив не упра ве не др жав ним еко ном ским 
ин те ре си ма и, нај зад; ком би на ци је ра ци о нал не ре пре си је, су зби ја-
ња гра ђан ских пра ва, ши ро ке ле ги тим но сти и стал не ди стри бу ци је 
до ба ра.

На ме сту на ко ме пи шу о иден ти те ту др жа ве ауто ри ис ти чу че-
ти ри мо гу ћа ти па иден ти те та: то та ли тар ни и ауто ри тар ни др жав-
ни иден ти тет; огра ни че ни ли бе рал но др жав ни иден ти тет; раз вој ни 
др жав ни иден ти тет; на род ни др жав ни иден ти тет (стр. 185).

У по гла вљу „Функ ци о нал не и дис функ ци о нал не др жа ве“ 
ауто ри пре до ча ва ју ди ја грам на осно ву те о риј ских на ла за Ве ре ни 
Фри ца. Пре ма ме ри лу ни ског и ви со ког ни воа функ ци о нал но сти и 
дис функ ци о нал но сти др жа ве су рас по ре ђе не у че ти ри ква дран та 
мо ћи као: ја ка и пот пу но спо соб на др жа ва; спо соб на али при ти ска-
ју ћа др жа ва; др жа ва ни ског ни воа спо соб но сти и; сла ба и ано ма-
лич на др жа ва (ди ја грам на стр. 143).

У по гла вљу о гло ба ли за ци ји ауто ри на во де низ ис пре пле та них 
про це са, у ви ду „пет аспе ка та или ди мен зи ја гло бал ног флук су-
са“: ет но ло шки пеј за жи; тех но ло шки пеј за жи; фи нан сиј ски пеј-
за жи; ме диј ски пеј за жи и идеј ни пеј за жи ко ји „ма ни фе сту ју све-
о бу хват не и све стра не по ли тич ке пред ста ве, иде о ло шке по став ке 
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пла си ра не од стра не др жа ва и опо зит них по кре та, ком по но ва не од 
еле ме на та про све ти тељ ског по гле да на свет, укљу чу ју ћи сло бо ду, 
бла го ста ње, пра ва на су ве ре ни тет, ре пре зен та ци ју и де мо кра ти ју“ 
(стр. 193).

По сле пре до че ног на ве де на је и ви ше сте пе на ди фе рен ци ја ци ја 
свет ског по рет ка на: ло кал не суб на ци о нал не и суб др жав не мре же; 
на ци о нал не мре же на ни воу на ци о нал них др жа ва; ме ђу на ци о нал-
не и ме ђу др жав не мре же на ге о по ли тич ком ни воу су ко ба и са рад-
њи; тран сна ци о нал не мре же ко је пре ва зи ла зе гра ни це; гло бал не 
мре же ко је по кри ва ју чи тав свет, се ри ја ма мре жа са уни вер зал ним 
свој стви ма (стр. 198).

Јан Арт Шол те ин тер пре ти ра мо гу ће раз у ме ва ње гло ба ли за ци-
је као про це са: ин тер на ци о на ли за ци је и ин тер ак ци је; ли бе ра ли за-
ци је и сло бод ног при сту па ре сур си ма; уни вер за ли за ци је; ве стер-
ни за ци је и аме ри ка ни за ци је пу тем ши ре ња по тро шач ке кул ту ре; 
де те ри то ри ја ли за ци је ко ја на ди ла зи те ри то ри јал ну по ли тич ку ге-
о гра фи ју и ре зул ти ра со ци јал ном над те ри то ри јал но шћу (стр. 194).

У на став ку па жњу ауто ра пле ни фе но мен су ве ре ни те та ко ји 
ди фе рен ци ра ју на не ко ли ко ка рак те ри стич них ти по ва: до ма ћи уну-
тар др жа ве - др жав на власт; ме ђу за ви сни - спо соб ност кон тро ле 
кре та ња уну тар соп стве них гра ни ца; ме ђу на род ни - ле гал ни у ви-
ду уза јам ног при зна ња др жа ва и дру гих ен ти те та; вест фал ски или 
спољ ни - об ли ко ван ис кљу чи ва њем спољ них ак те ра из фор ми ра ња 
уну тра шње мо ћи (стр. 195).

Гло ба ли за ци ја, на рав но, ис ку ша ва и угро жа ва ауто ри тет др жа-
ве на не ко ли ко осе тљи вих ме ста и на ви ше на чи на: угро же на је, 
пре све га, ком пе тент ност др жа ве; фор ма др жа ве је на ис ку ше њу; 
ауто но ми ја др жа ве је пред сна жним иза зо ви ма; ауто ри тет др жа ве 
је на про би; по ве ре ње у др жа ву је ума ње но, на ро чи то у по гле ду 
сма њи ва ња ком пе тент но сти и ауто но ми је на ци о нал не др жа ве (стр. 
196). Све то до га ђа се усред ин тер пре та тив ног плу ра ли зма, раз-
ли чи тих вр ста иде ја и иде о ло ги ја, и те о ре ма и те о ри ја, по и мен це: 
ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма; ра ди кал но плу ра ли стич ке де мо-
кра ти је; ко смо по лит ске де мо кра ти је, и; де ли бе ра тив не де мо кра ти-
је (стр. 196).

При ка за ни део књи ге се за вр ша ва по гла вљи ма „Де мо кра ти за-
ци ја, мо дер ни за ци ја и др жав ни ка па ци тет“ и „Мо гу ћи прин ци пи 
за бу ду ће уве ћа ње ад ми ни стра тив ног ка па ци те та“. Пре ма Кла у ди ју 
Кра кју и ну др жав ни ка па ци тет се ис по ља ва кроз два осо бе на ви-
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да. У кон сти ту тив ни ка па ци тет спа да ју: сег мент на ва ри ја бла; ор га-
ни за ци о на ва ри ја бла; ва ри ја бла иден ти те та; ва ри ја ба ла др жав ног 
об ли ка и ре жи ма. У ин фра струк тур ни ка па ци тет спа да ју: те ри то-
ри јал на ва ри ја бла; еко ном ска ва ри ја бла; би ро крат ска ва ри ја бла; 
функ ци о нал на ва ри ја бла (стр. 205).

Ка рак тер од но са др жа ве и дру штва, у по гле ду ис по ља ва ња 
ка па ци те та, ауто но ми је и др жав не сна ге, ауто ри пре по зна ју у два 
укр ште на при сту па: др жа во цен трич ном и дру штве но цен трич ном. 
Др жа ва је са мо стал на струк ту ра, а гру ба ди хо то ми ја др жа ве и дру-
штва на ди ла зи се мек шом фор му лом др жа ве у дру штву. Др жа ва је, 
по ми шље њу ауто ра, исто вре ме но и ис то про стор но, и одво је на и 
спо је на са дру штвом.

При ка зу ју ћи ми шље ње о „тран сфор ма ци о ном ка па ци те ту“ 
Лин де Вајс, ауто ри да ју соп стве ну де фи ни ци ју ка па ци те та (др жа-
ве): „Ка па ци тет ма ни фе сту је спо соб ност из во ђе ња од ре ђе не функ-
ци је и про дук ци је же ље них ис хо да, што ста вље но у од нос пре ма 
др жа ви зна чи да др жав ни ка па ци тет ма ни фе сту је спо соб ност вла-
де да ис пу ни раз ли чи те уло ге, и кон се квент но, до сег не про кла мо-
ва не еко ном ске, по ли тич ке или дру штве не ци ље ве, док ауто но ми ја 
оли ча ва мо гућ ност уоб ли ча ва ња др жав них ин те ре са без ува жа ва-
ња и кон сул то ва ња кор пуп са дру штве них ин те ре са“ (стр. 208).

По след ње по гла вље у дру гом де лу књи ге ауто ри за вр ша ва ју 
ин тер пре та ци јом ста во ва Али ја Фа ре змон да о гру пи ин стру мен-
тал них ка па ци те та у ко је спа да ју: ин сти ту ци о нал ни; ор га ни за ци-
о ни; јав но-по ли тич ки; по ли тич ки, и; ад ми ни стра тив ни (стр. 209. 
и да ље). Ад ми ни стра тив ни ка па ци тет, так са тив но на ве де но, са др-
жи чак је да на ест об ли ка: струк ту рал ни; про це сни; кул тур ни или 
нор ма тив ни; ин сти ту ци о нал ни и ор га ни за ци о ни; упра вљач ки и ли-
дер ски; стра те шки, људ ски ре сур си; фи нан сиј ски ре сур си; ког ни-
тив ни; тех но ло шки и ин фор ма тич ки; де мо крат ска ре пре зен та ци ја, 
од го вор ност и пра вич ност, и, нај зад; раз вој ни ка па ци тет.

*

Тре ћи део књи ге, пи сан у де скрип тив ном сти лу, по све ћен је 
фе но ме ну др жав ног пер со на ла, тј. би ро кра ти је. Пре до ча ја ва ју ћи 
исто риј ску ге не зу мо дер не би ро кра ти је - али и ди стинк ци ју из ме-
ђу јав не ад ми ни стра ци је и би ро кра ти је - ауто ри из ла жу тро стру-
ки при ступ: иде ал тип ски, ве бе ри јан ске про ве ни јен ци је, за сно ван 
на ра ци о нал ном зна њу и екс пер ти зи; ре а ли стич ки ко ји се ти че 
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ве ли ких ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у об у хва ту њи хо вих струк ту-
ра, пре це ду ра, зна ња, и; ком плек сне за ко но дав не, из вр шне и суд-
ске, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је ко је опе ра ци о на ли зу ју вла да ње и 
упра вља ње.

Пре до ча ва ју ћи на ла зе Мар ти на Ал бро уа ауто ри на во де се дам 
свој ста ва по ја ве би ро кра ти је у ко је спа да ју: ра ци о нал на ор га ни-
за ци ја; ор га ни за ци о на не е фи ка сност; чи нов нич ка вла да ви на; јав-
на ад ми ни стра ци ја; чи нов нич ко упра вља ње у јав ном и при ват ном 
сек то ру; ор га ни за ци ја обе ле же на хи је рар хи јом и пра ви ли ма, и; су-
штин ски ква ли те ти мо дер ног дру штва (стр. 222).

Сле де ћу ви зу ру би ро кра ти је ауто ри на во де пре ма Фре ду Риг-
су чи ја схва та ња пре до ча ва ју овим ре дом: но си о ци чи нов нич ких 
функ ци ја, тј. скуп слу жби, кан це ла ри ја и слу жбе ни ка; чи нов нич ки 
апа рат, си стем ме ђу соб но по ве за них слу жбе ни ка, тј. ад ми ни стра-
тив ни апа рат; чи нов нич ка ор га ни за ци ја као ра ци о нал на, мо дер на, 
или ор га ни за ци ја би ро кра ти зо ва на у би ро крат ску вла да ви ну и по-
ре дак – по ли тич ки си стем до ми ни ран чи нов нич ким апа ра том; чи-
нов ни ци као вла да ју ћа кла са; ира ци о нал на при ме на ор га ни за ци-
о них по ли ти ка, ри гид ност, спо рост и ко руп тив ност у по слу – би-
ро-па то ло ги ја; кан це ла риј ска ра ци о нал ност ефи ка сне ад ми ни стра-
ци је; чи нов нич ко упра вља ње од стра не чи нов нич ког апа ра та, или 
чи нов ни ка; иде ал тип ска би ро кра ти ја ка рак те ри са на про мен љи вим 
се том свој ста ва; па то-би ро кра ти ја – као иде ал тип ска кон струк ци ја 
не га тив них свој ста ва, и нај зад; би ро крат ско дру штво у ко ме до ми-
ни ра би ро кра ти ја (стр. 223).

На стр. 224 ауто ри су да ли пре глед ну си ноп тич ку и ком па ра-
тив ну та бе лу свој ста ва и ка рак те ри за ци ја два прет ход но ци ти ра-
на ауто ра. На стр. 226. на ве де но је де сет Ве бе ро вих пра ви ла раз-
у ме ва ња би ро кра ти је: чи нов нци су лич но слбод ни; по сто ји ја сна 
чи нов нич ка хи је рар хи ја; функ ци је сва ког чи нов ни ка су ја сно спе-
ци фи ко ва не; сва ки чи нов ник рас по ла же уго во ром о за по сле њу; 
чи нов ни ци су се лек тов наи пре ма про фе си о нал ним и тех нич ким 
ква ли фи ка ци ја ма (на и ме но ва ни а не иза бра ни); сход но по ло жа ју и 
хе је рар хи ји, чи нов ни ци има ју пла ту и пра во на пен зи ју, да ју от каз 
или би ва ју от пу ште ни у скла ду са пра ви ли ма; по сто ји ја сно фор-
му ли сан си стем на пре до ва ња, кре та ња у ка ри је ри ко ји се вр ши на 
осно ву про це не рад ног ис ку ства и за слу га; чи нов ник не мо же лич-
но да при сво ји сво ју по зи ци ју и ње не ре сур се; чи нов ник се на ла зи 
под уни фи ци ра ном кон тро лом и ди сци плин ском ре гу ла ти вом.
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У на став ку по гла вља ауто ри на во де три јад ну пер цеп ци ју би-
ро крат ског дру штве ног сло ја у вер зи ји Га ја Пи тер са, уз ди ја грам-
ски при каз (стр. 236) шест кри те ри ју ма спо соб но сти би ро кра ти је 
да ис пу ни одр жи ву упра вљач ку и вла сто др жач ку по зи ци ју. У њих 
спа да ју: би ро крат ске иде о ло ги је, ин тер не иде је и кон крет не по ли-
ти ке; функ ци о нал на сред ства; ком пе ти тив ни ка рак тер би ро крат ске 
ало ка ци је ре сур са; ква ли та тив но-кван ти та тив на до вољ ност би ро-
крат ских по зи ци ја; рас по ла га ње аде кват ним ме на џер ским зна њи-
ма и уме ћи ма, и; при о ри тет на по зи ци ја у про це су спро во ђе ња и 
при ме не ци ље ва.

Део књи ге по све ћен о би ро кра ти ји ауто ри за вр ша ва ју по гла-
вљем о но вом јав ном ме наџ мен ту и по ли ти за ци ји и де мо крат ској 
ле ги ти ми за ци ји јав не би ро кра ти је (стр. 243-261).

*

У че твр том де лу књи ге ауто ри про пи ту ју одо го вор ност за 
им пле мен та ци ју сла бе и ја ке др жа ве. За ла жу ћи се ства ри ва ње и 
ус по ста вља ње кон цеп та де мо крат ске од го вор но сти на осно ву ди-
стри бу ци је до ба ра јав не по ли ти ке, ауто ри пре по зна ју ја ке, сла бе и 
не су пе шне др жа ве.

Са ста но ви шта ко је са др жи ме ри ло др жав ног ка па ци те та ауто-
ри про блем сна ге др жа ве по ста вља ју у сле де ћу ре ла ци ју, тач ни-
је ре че но, пер спек ти ву: „спо соб но сти вла де да ан га жу је ре сур се 
у од ре ђе ној јав ној по ли ти ци и спо соб но сти вла де да оства ри фер 
ре зул та те, са о бра зне ло кал но и пар ти ку лар но де фи ни са ним дру-
штве ним стан дар ди ма“ (стр. 290).

Глав на свој ства са вре ме них др жа ва ауто ри да ље од ре ђу ју на 
осно ву ска ли ра ња, при че му сва ки од уоб ли че них ти по ва др жа ва 
по се ду је по себ на обе леж ја. Та ко, ре ци мо, ја ке др жа ве кра си чак 
осам обе леж ја, ме ђу ко ји ма се ис ти чу: им пли цит ни дру штве ни 
уго вор; кон сен зус из ме ђу свих сек то ра дру штва; јед на ка мо гућ-
ност уче ство ва ња у од лу чи ва њу; ја сно раз два ја ње јав них до би ти 
од при ват них услу га; ефек тив ни др жав ни су ве ре ни тет; иде о ло шки 
кон сен зус; ци вил на кон тро ла вој ске; ме ђу на род но при зна те гра ни-
це те ри то ри је (стр. 291).

Сла бе др жа ве, на про тив, обе ле жа ва ју са свим дру га чи је осо би-
не. Так са тив но на бро ја но то су: не до ста так вер ти кал не ле ги тим но-
сти; при су ство пер со на ли зо ва ња др жа ве у ли ку вла да ра; од су ство 
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хо ри зо на тле ле ги тим но сти; не по сто ја ње дру штве ног кон сен зу са; 
ис кљу че ње дру гих из при сту па и рас по ла га ња ре сур си ма; угро жа-
ва ње осе ћа ја за јед ни штва кроз пар ти ку лар не на сту пе во ђа и по кре-
та (стр. 291 и да ље).

Нај зад, по ми шље њу ауто ра, ко ла би ра не др жа ве су оне др жа ве 
ко је су: де фект ни цен три за до но ше ње од лу ка, па ра ли са них ле ги-
сла ти ва, на ру ше них по ре да ка и осла бље не дру штве не по ве зно сти; 
ко је има ју осла бље ни ле ги ти ми тет; ко је су из гу би ле моћ да го во ре 
у име соп стве ног на ро да (из гу бље ни тра ди ци о нал ни, ха ри змат ски 
и ин сти ту ци о нал ни из вор ле ги ти ми те та). За кљу чак гла си: „Уру-
ше не др жа ве ни су дис функ ци о нал не, оне су за пра во при вре ме но 
афукнкци о нал не“ (стр. 306).

Не што да ље у тек сту, ауто ри пре зен ту ју вр ло екс пре си ван гра-
фи кон иде а ли зо ва не пу та ње ка де мо кра ти ји кроз раз ли чи те ступ-
ње ве, у од но су на ја ке, сла бе и сред ње ја ке др жа ве, у из вор ној 
вер зи ји Чар лса Ти ли ја. На истом ме сту у на став ку ауто ри из ла жу 
нај ва жни је по став ке нео ли бе рал не те о ри је др жа ве, на ро чи то ди-
вер си фи ка ци ју нео ли бе рал них те о риј ских ста но ви шта у по след-
њих пет на е стак го ди на.

*

У по след њем пе том и нај кра ћем де лу књи ге ауто ри су се по за-
ба ви ли те о риј ским са гле да ва њем дру штве них, еко ном ских и по ли-
тич ких окол но сти ве за них за Ре пу бли ку Ср би ју као пост ју го сло-
вен ску др жа ву. Већ у на сло ву пе тог де ла фи гу ри ра обес хра бру ју ће 
од ре ђе ње „Ср би ја као сла ба др жа ва“. Екс пли ка ци ја те зе из на сло ва 
да та је на при бли жно два де се так стра на, уз на го ве штај да те о риј-
ске ела бо ра ци је из прет ход них де ло ва књи ге у бу дућ но сти мо гу 
би ти при ме ње не и раз ра ђе не у обим ни јој сту ди ји ко ја би у ис тра-
жи вач ком фо ку су мо гла има ти са мо Ср би ју као др жа ву.

По ме ну то је да у са вре ме ној прав ној и по ли ти ко ло шкој ли-
те ра ту ри о др жа ви по сто ји ви ше раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја ко је 
ука зу ју на пре те жну осо би ну ко ја не ку др жа ву чи ни по ре ме ће ном, 
нео т пор ном и сла бом. По ред нај че шће по ми ња ног и уста ље ног 
обе леж ја „сла ба др жа ва“ за па жа ју се и дру га, по пут: предмодерна
држава,анахронадржава,резидуалнадржава,државасецесио-
ниостатак,неуклопљенадржава,изолованадржава,нефункцио-
налнадржава,афункционалнадржава,колабиранадржава,непо-
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требнадржава,неодрживадржава,неодговорнадржава,реме-
тилачка држава, деликвентска држава,терористичка држава,
отпадничкадржава,државаотпадак,коруптивна(рђава)држа-
ва,неправнадржава,анархичнаилианомичнадржава,државаиз
алијансезла, сатанскадржава, итд. Из на ве де ног је ви ди љи во да 
је атри бу и ра ње сла бе и ло ше др жа ве, уз не што ма ло ана ли тич ке 
про ниц љи во сти и има ги на ци је, прак тич но нео гра ни че но.

По ла зе ћи од еви ден ти ра ња чи ни ла ца те шког по ло жа ја Ср би-
је у ко ји пре ма ми шље њу ауто ра, пре све га, спа да ју: уну тра шњи 
рас цеп дру штва и по ре ме ће на еко но ми ја (као ди рект на по сле ди-
це се це си о них ра то ва, из ну ру ју ћег спо ља шњег ем бар га и штет них 
санк ци ја); те ри то ри јал но ам пу ти ра ње Ко со ва и Ме то хи је; из два-
ја ње Цр не Го ре из за јед нич ке др жа ве, те осла бље ни ме ђу на род-
ни по ло жај, ауто ри уоча ва ју „ста ње ко ми ра но сти“ и „дру штве не 
па то ло ги је“ у ко ме се зе мља на шла на са мом по чет ку де мо крат ске 
тран сфор ма ци је. На бро ја ни фак то ри су узро ко ва ли вред но сну по-
де лу др жа ве на ли ни ји рас це па у ту ма че њу јав них ин те ре са, у ра-
спо ну од евро пе и зма до евро скеп ти ци зма (стр. 318).

За ни мљи во је, та ко ђе, за па жа ње ауто ра да се не по во љан по ло-
жај Ср ба у „окру же њу“, тј. на екс ју го сло вен ском про сто ру до жи-
вља ва ви ше као „кон тро ли са ни про цес рас па да ња Ју го сла ви је не го 
као аутен тич но ини ци ра ни на ци о нал ни про јект“ (стр. 318). Ва ља-
но је, исто та ко, и раз ли ко ва ње де мо кра ти је као по ли тич ког об ли ка 
вла да ви не у др жа ви и про це са де мо кра ти за ци је ко ји удах њу је де-
мо крат ске са др жа је и иде а ле у ре а ли за ци ју нор ми у жи вот ин сти-
ту ци ја по ли тич ког си сте ма. У та квој те жњи ауто ри са гле да ва ју и 
из ве сне усло ве ме ђу ко ји ма ис ти чу до ступ ност по ли тич ких функ-
ци ја; ану ли ра ње асим те рич не рас по де ле мо ћи у ко рист плу то крат-
ских кру го ва; уче шће вла де у по ли ти ка ма уко је ути чу на ква ли тет 
жи во та ве ћи не, и по бољ ша ње усло ва за са мо о пре де ље ње. Кри тич-
ка кон ста та ци ја ко ја сле ди гла си да: „Ср би ја ако и је сте де мо крат-
ска др жа ва, сва ка ко ни је до вољ но де мо крат ска зе мља“ (стр. 320).

Но, ауто ри се на при ка за ном ме сту не за у ста вља ју у ра су ђи-
ва њу и су до ви ма, јер у про ду жет ку ана ли зе ис ти чу јед ну, по на-
шем уве ре њу, ве о ма ин спи ра тив ну те о ри ју угле да ња, у раз ли чи тим 
об ли ци ма „изо мор фич ке ми ми кри је“. У при нуд ном изо мор фи зму 
спо ља шњи аген си фор мал но и не фор мал но на ту ра ју изо морф ну 
кон струк ци ју не кој ор га ни за ци ји. Ми ме тич ки изо мор фи зам ис по-
ља ва се ка да не ка ор га ни за ци ја јед но став но ими ти ра или ко пи ра 
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дру ге ор га ни за ци о не прак се, без нео п ход ног раз у ме ва ња тех но ло-
ги је, про це ду ра, сми сла и ци ље ва. Нај зад, нор ма тив ни изо мор фи-
зам ука зу је на при хва та ње го то вих „ре ше ња“ за рад „нај бо ље прак-
се“ (стр. 321).

Ср би ја је, по ми шље њу ауто ра, у ста њу „про лон ги ра не по ли-
тич ке не ста бил но сти“. За та кав по ло жај од го вор на је ко ли ко по ли-
тич ка ели та то ли ко не ком пе тент на али ве о ма број на би ро кра ти ја. 
По ла зе ћи од ве бе ри јан ског мо де ла функ ци је би ро кра ти је у др жа ви 
ауто ри за па жа ју ма ни пу ла тив не од но се из ме ђу по ли тич ких иза-
бра ни ка и ад ми ни стра тив не ели те ко ји се че сто за вр ша ва ју про-
лон ги ра њи ма и оп струк ци ја ма у не рав но те жи и не по ду да ра њу за-
ми шље ног и оства ре ног. У ис хо ду де ло ва ња не прин ци пи јел них и 
adhoc ко а ли ци ја не до би ја се са мо „ото ма ни за ци ја упра вљач ких 
струк ту ра“ (стр. 324), не го и ши ре ње не про фе си о на ли зма, не ек-
сперт но сти и ама те ри зма у оба вља њу де ле ги ра них по сло ва.

Као ре зул тат по ме ну тог про це са ла ко је ви дљив не до ста так 
во ље и спо соб но сти за ра ци о на ли зо ва њем и ре фор мом јав ног сек-
то ра. Би ро кра ти ја је по ли тич ки уце ње на и сто га „хро нич но па ти 
од не до стат ка ад ми ни стра тив ног кре ди би ли те та“ (стр. 329). Та ко 
се би ро крат ски про стор дво стру ко оп сер ви ра: као „тран зи ци он на 
си не ку ра“, али и као „зо на не е фи ка сно сти и ко руп ци је“ (стр. 329). 
Ово по след ње се де фи ни ше као „ко ри шће ње јав ног (др жав ног) по-
ло жа ја за при ват ну ко рист“ (стр. 330). Ко руп ци ја, на рав но, има ви-
ше вр ста: бе ла – пу тем ко ри шће ња ро ђач ких ве за; си ва – чи ње њем 
услу ге за услу гу; цр на – да ва ње по вла сти ца за но вац; цен тра ли зо-
ва на – де ло ва њем у др жав ном вр ху за рад лич не ко ри сти и по ве ћа-
ња бо гат ства (стр. 330).

Мо гућ ност да се сплет ко руп тив них по сту па ка уста ли као 
„кул тур ни код“ ауто ри оце њу ју као из ра же ну опа сност по иона ко 
по ре ме ће ну дру штве ну ко хе зи ју. За кљу чак ауто ра о ко ру пу ци ји у 
Ср би ји гла си: „Ма ње или ви ша 'клеп то крат ска' по став ка функ ци-
о ни са ња срп ске др жа ве је по ста ла оп шти 'јав ни де фект', ко ји не 
ка рак те ри ше са мо но ми нал но моћ не, већ и 'дру штве ну вер ти ка лу' 
и 'дру штве ну хо ри зон та лу'. Та ко да ла зи мо до не чег што се услов но 
мо же озна чи ти као 'ко руп тив ни кул тур ни код', 'ко руп тив ни да нак' 
по ста је нор ма ура чу на та у ве ћи део со ци јал них тран сак ци ја“ (стр. 
332).

Ауто ри да ље за па жа ју да: „ве ћи на ло кал них по ли тич ких ак-
те ра у пост ко му ни стич ким зе мља ма же ле да дра стич но огра ни че 
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уло гу др жа ве и др жав них ин сти ту ци ја у тран сфор ма ци о ном про-
це су“ (стр. 335). Ти ме ад ми ни стра тив ни апа рат али и ло кал ни ре-
фор ма то ри по ста ју ла ка ме та за „нео ли бе рал не по ли тич ке упли ве“ 
(у на став ку). У те ме љу ове за ни мљи ве те зе је на чел но раз ли ко ва-
ње фе но ме на сла бе др жа ве од ли бе рал ног кон цеп та ми ни мал не 
др жа ве. Иден ти фи ко ва ње те две по ја ве ауто ри сма тра ју за блу дом. 
Ли бе ра ли ре ду ко ва ни сет др жав них услу га сма тра ју нео п ход ним, 
а не спо соб ност да се он оства ри де фи ни шу као сла бост др жа ве. 
За то ли бе ра ли ми сле да је од опре де љи ва ња за ма њу или ве ћу уло-
гу др жа ве, ва жни је и ко ри сни је пру жа ње услу га ко је су у ње ном 
суп стан ци јал ном де ло ку ру гу. Циљ ни је ја ка не го функ ци о нал на и 
ко ри сна др жа ва. По ми шље њу ауто ра, по го то ву су по гре шне ин-
вер зив не ин тер пре та ци је о ја кој као чвр стој др жа ви (стр. 336). 

При кра ју по след њег пе тог де ла књи ге ауто ри се ба ве по ли-
тич ком кри зом као не га тив ном по сле ди цом „ма ни пу ла тив не ар хи-
тек ту ре од го вор но сти“. Они су уве ре ни да је: „Ко ди ра ње јав не од-
го вор но сти од стра не срп ских ели та, као не че га што је ре ла тив но 
и под ло жно adhoc ин тер пре та ци ја ма, за пра во до ве ло до то га да 
се срп ско дру штво мо же од ре ди ти као нео д го вор но дру штво“ (стр. 
338).

У фор ми син те тич ког за ка ључ ка на са мом кра ју књи ге ауто ри 
пре до ча ва ју ди ја грам глав них од ре ђе ња Ср би је као сла бе др жа ве. 
У кључ не фак то ре сла бо сти срп ске др жа ве ауто ри убра ја ју: ду гу 
струк тур ну и еко ном ску кри зу пра ће ну ве ли ким за ду же њем и фи-
нан сиј ском за ви сно шћу; хи пер тро фи ју кли јен те ли зма и ко руп ци-
је на гра ни ци кри ми на ла; дис кре пан цу из ме ђу др жа ве и срп ског 
дру штва са ни ским сте пе ном друштвне ко хе зи је и из ра же ном ен-
тич ком и ре ги о нал ном фраг мен та ци јом; пар тиј ску 'ото ма ни за ци ју' 
упра вљач ких струк ту ра; по ли тич ки по доб ну би ро кра ти ју и не ко о-
пе ра тив ност и ди вер ге ни ци ју из ме ђу ад ми ни стра тив них, по ли тич-
ких и еко ном ских ели та; про бле ме са те ри то ри јал ном де фи ни са-
но шћу, уз ви со ки сте пен екс тер них усло вља ва ња и при ти ска (стр. 
339).

Све то до во ди до: пе три фи ко ва ња по сто је ће мо ћи и при ви ле-
ги ја; би ро крат ске хи бер на ци је и сер вил но сти; пар тиј ске ис кљу-
чи во сти и са мо во ље; пре да тор ске те жње еко ном ске оли гар хи је и 
ње них тран сна ци о нал них пан да на; не мо гућ но сти мо би ли зо ва ња 
дру штва за фор му ла и са ње стра те ги ја и дру штве них ре фор ми; фун-
да мен тал не по ли тич ке по де ље но сти и не спо соб но сти; ано мал ног 
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кли јен те ли зма и ко руп ци је; све сла би је и су же ни је ис по ру ке јав-
них до ба ра. Не по вољ ни струк тур ни ам би јент, ство рен де ло ва њем 
на бро ја них фак то ра, у за мр ше ном ути ца ју на сле ђа ауто ри та ри зма, 
ра та и рас па да прет ход не др жа ве, по ми шље њу ауто ра, од Ср би-
је чи ни „школ ски при мер сла бе др жа ве“ (стр. 340). Том кон ста та-
ци јом уз емо тив но пи та ње „Да ли је ово мо ја др жа ва сло бо де и 
јед на ко сти?“, и не са мо ре то рич ки од го вор: „Ја сам тво ја је ди на 
др жа ва“, књи га ауто ра Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу ри ћа се 
за вр ша ва. 

IV

То што су ауто ри књи ге Анатомијасавременедржаве у пу ној 
ме риусред сре ђе ни на ан гло сак сон ско те о риј ско под руч је, до не кле 
их уда ља ва од до ма ће тра ди ци је раз ма тра ња др жа ве и фе но ме на 
др жав но сти у јед но ве ков ном ра спо ну. Ода тле су из о ста ли освр ти 
и при ка зи де ла и ауто ра као што су Сло бо дан Јо ва но вић, Ђор ђе 
Та сић, Јо ван Ђор ђе вић, Ра до мир Лу кић, Сте ван Вра чар, Ми о драг 
Јо ви чић, Нај дан Па шић, Ми лан Ма тић, Ра до слав Рат ко вић, Рат ко 
Мар ко вић, Ко ста Ча во шки, Ву ка шин Па вло вић и др. Реч је, ме ђу-
тим, о све сно иза бра ном пред ста вља њу и про ми шља њу ауто ра и 
ли те ра ту ре о др жа ви глав них пост мо дер них то ко ва, на ро чи то за па-
же них то ком по след њих два де се так го ди на у Евро пи и све ту.

Оту да је у пр вом пла ну књи ге при ка за на др жа ва мно го стру-
ког ли ка и ви ше стру ког деј ства. С јед не стра не, ви дљи ва је ње на 
по ја ва и де ло ва ње у нај ра зви је ним под руч ји ма и сре ди шти ма гло-
бал не мо ћи док се, с дру ге стра не, по ма ља ју обри си др жа ве ко ја 
се не пре ста но ме ња, сла би и ја ча, украт ко пре о бра жа ва, по себ но 
на осе тљи вим ру бо ви ма свет ског си сте ма. Ово по след ње, упу ћу је, 
за пра во, на про цес тран зи ци је и на ро чи ти тип ње ног ис по ља ва ња 
ко ји би се мо гао од ре ди ти као транзиционадржава.

У кон ци пи ра њу књи га пре до че ног ти па ис по ста вља се, на и ме, 
је дан не ма ли ин тер пре та тив ни про блем. У ха о тич ном мно штву ту-
ма че ња фе но ме на др жа ве ука зу ју се и ис ти чу нај ви ше она ко ја као 
ла ви на до ла зе из раз ви је ног те о риј ског ми љеа нај сна жни јих ин-
те лек ту ал них за јед ни ца нај у ти цај ни јих и нај ве ћих зе ма ља. Она се 
по на ро чи то увер љи вим уви ди ма и не ма ње убе дљи вим на ла зи ма, 
ско ро ре дов но ис по ста вља ју као су пер и ор на ту ма че ња. У те ку ћој 
„бор би ту ма че ња“ та кве те о ри је ши ро ког оп се га се из сре ди шта 
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ис тра жи ва ња и зна ња, че сто про по вед нич ки, ис по ру чу ју збу ње ној 
и обез на ње ној пе ри фе ри ји.

На уч ни ци из ма њих и сла би јих зе ма ља, са ре ђом и сла би јом 
те о риј ском про дук ци јом, у мно го че му су хен ди ке пи ра ни, шта ви-
ше, пре че сто сво ђе ни на те о риј ске аут сај де ре, пу ке ре ци пи јен те 
„упа ко ва них“ те о ри ја оча ра ва ју ћих ква ли те та, па но рам ског об у-
хва та и ве ли ке ис тра жи вач ке ду би не. Па сив на и суб ми сив на те о-
риј ска по зи ци ја, да бо ме, не при ја ни ко ме ко има иоле раз ви је ни ји 
и лу цид ни ји апа рат ми шље ња. Ода тле се и у ма лим и не то ли ко 
сна жним ин те лек ту ал ним за јед ни ца ма по вре ме но про би ја са мо-
свој но, ре флек сив но и ауто ре флек сив но те о риј ско ми шље ње ко је 
са ру ба мо ћи, из при вид ног ин те лек ту ал ног при крај ка, ипак на сто-
ји да раз у ме. ка ко вла сти ту по зи ци ју та ко и ге не рал не и уни вер зал-
не про це се ко ји обе ле жа ва ју са вре ме ни свет. 

Про блем ско по ље дру штве них ис тра жи ва ња је, уоста лом, оме-
ђе но за јед нич ким ко ор ди на та ма гло ба ли зо ва ног све та у ко ме жи-
ви мо. Сви смо у „истом чам цу“, ко то мо же да оспо ри? Па ипак, 
сле де ћи те о риј ске ре флек си је из гло бал них сре ди шта, ис хо ди као 
да овај („наш“) свет ипак ни је увек исти, не чи ји је ви ше - не чи ји 
ма ње, пре че сто не ра зум но фраг мен то ван и бол но се гре ги ран. Зар 
се у ем пи риј ским и вред но сним хи је рар хи за ци ја ма ра зних вр ста 
– по ка за ним и у овој књи зи – не мо гу на ћи оди ста раз ли чи те фор-
му ле раз у ме ва ња за јед нич ке пла не тар не суд би не, али и вла сти тих 
усу да ни по да шта ва ња и под ре ђе но сти, за сто ја, не раз ви је но сти и 
за о ста ја ња? 

Књи га Анатомија савремене државе Ђор ђа Сто ја но ви ћа и 
Жи во ји на Ђу ри ћа пр вен стве но се ба ви на чи ни ма и пу те ви ма схва-
та ња устрој ства са вре ме не др жа ве у нај ра зви је ни јем, пост мо дер-
ном, ан гло сак сон ском и евро а ме рич ком све ту. У књи зи је пру жен 
до са да мо жда нај оп се жни ји увид у глав не то ко ве ми шље ња др жа-
ве, на ро чи то ње них ре форм ских, тј. тран сфор ма ци о них ка па ци те-
та, на том под руч ју.

При ку пље на и про у че на, а по том и пре ци зно пре до че на ли те-
ра ту ра, бој ни ра до ви и сту ди је ре ле вант них име на – од ко јих су по-
не ки ма ло и или са свим не по зна ти на шој на уч ној јав но сти – све до-
чи о ве ли ком ис тра жи вач ком и ана ли тич ком тру ду ауто ра. Ду гач ки 
ин декс име на и ела бо ри ра них пој мо ва ука зу је на ши ро ки ра спон 
ана ли зе ко ју у бу дућ но сти екс пер ти из ове обла сти не ће мо ћи да 
ми мо и ђу.
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Ме то да ко ја је упо тре бље на у књи зи Анатомијасавременедр-
жаве сва ка ко ни је „чи сто“ прав на, она је за пра во не са мо де скрип-
тив на већ и ана ли тич ка, у сва ком слу ча ју из ра зи то по ли ти ко ло шка. 
У том по гле ду, при ме ном сход не ме то де фор ми ра на је из ве сна по-
ли ти ко ло шка син те за ис пи ти ва ног фе но ме на ка па ци те та др жа ве. 
По ли ти ко ло шка на кло ност и ин стинкт ауто ра ре а ли зо вао се по нај-
пре у до ме ну по ли ти ко ло шке те о ри је др жа ве, пре ци зни је – поли-
тикологиједржаве.

За раз ли ку од уоби ча је них стан дар да те о ри је др жа ве и пра ва, 
те фи ло зо фи је др жа ве и пра ва, по ли тич ка те о ри ја др жа ве об ли ко-
ва на у по ли ти ко ло ги ју др жа ве, ми мо утвр ђе не тра ди ци је укљу чу је 
и са зна ња мно гих дру гих ди сци пли на ка кве су ет но ло ги ја др жа-
ве, ан тро по ло ги ја или пси хо ло ги ја др жа ве, али и но вих пра ва ца у 
те о риј ским ис тра жи ва њи ма, по пут постструк ту ра ли зма, би хеј во-
ри ја ли зма, ен вај ро мен та ли зма, но вог ин сти ту ци о на ли зма, те о ри је 
ига ра, те о ри је кон флик та, те о ри је ха о са, би о по ли ти ке и сл. 

У том сми слу, књи га Анатомијасавременедржаве оди ше све-
жи ном не кон вен ци о нал но сти ко јој до при но си и скло ност ауто ра 
да сво је де скрип ци је, ана ли зе и син те тич ке те зе ко је су из њих 
про и за шле, ви зу а ли зи ју у гра фи ко ни ма и ди ја гра ми ма. Раш чла њи-
ва ње си ло ги за ма и де фи ни ци ја ци ти ра них ауто ра, ко је ре зул ти ра 
мно штвом мар ки ра них ста во ва, пре та че се у ви зу ел не при ка зе у 
ко ји ма од но си по ста ју пре глед ни и кри стал но ја сни. То је, ре кло би 
се, јед на од зна чај ни јих вр ли на књи ге. 

Нај зад, уко ли ко је по тре бан суд о оп штој вред но сти књи ге 
Анатомија савремене државе он мо же би ти дат, пре све га, као 
по хва ла при сту пу ши ро ког ра спо на, акри бич но пер ци пи ра них и 
кри тич ки ре ци пи ра них ста но ви шта о др жа ви у ак ту ел ној за пад ној 
ли те ра ту ри. Уко ли ко се по јам за па да и за пад ног од ре ђе ња схва ти 
кул ту рал но и ци ви ли за циј ски, а не са мо то пич ки и те ри то риј ла но, 
у књи зи се мо гу про на ћи оди ста нај ва жа ни ја схва та ња др жа ви тог 
ти па и про ве ни јен ци је.

Оно што љу бо пи тљи вог и па жљи вог чи та о ца књи ге Анатоми-
јасавременедржаве упу ћу је на мо гу ћи на ста вак те о риј ске са ге о 
др жа ви и ње ним фор ма тив ним ка па ци те ти ма је сте дво стру ки на го-
ве штај ко ји да ју са ми ауто ри: онај ко ји се ти че из о ста на ка пре гле да 
те о риј ских ста но ви шта из дру гих де ло ва све та, а он да - на шта је 
у књи зи уоста лом и ука за но – мо гућ ност раз ви је ни је ана ли зе те о-
риј ских ре флек си ја о ка рак те ру др жа ве Ср би је, у Ср би ји и уоп ште. 
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Књи га Анатомијасавременедржаве сво јом по ја вом сва ка ко 
ута жа ва ве ћи део ин те ре со ва ња за бо ље раз у ме ва ње др жав ног фе-
но ме на на по ме ну том тлу, али, ујед но, ука зу је и на дру ге мо гу ће 
прав це те о риј ске де скрип ци је, те ана ли зе и син те зе. На по слет ку, 
ис тра жи вач ки и аутор ски труд Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу-
ри ћа ва ља по хва ли ти, уз оче ки ва ње ско рих, да љих и још ду бљих 
те о риј ских ела бо ра ци ја. 

 Овај рад је примљен 05. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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СУВЕРЕНИТЕТ,АУТОНОМИЈАИКАПАЦИТЕТДРЖАВЕ

U ак ту ел ном пе ри о ду, фе но мен др жав ног ка па ци те та за о ку пља 
па жњу ве ли ког бро ја ис тра жи ва ча у го то во свим обла сти-

ма дру штве них, а са мим тим и по ли тич ких на у ка. Ком плек сност 
и ши ри на пој ма и фе но ме на др жав ног ка па ци те та узро ку је да се 
ње му при сту па из раз ли чи тих угло ва по сма тра ња и да се при том 
до ла зи и до ди фе рент них од ре ђе ња и де фи ни ци ја. У нај оп шти јем 
сми слу, др жав ни ка па ци тет се ви ди као мо гућ ност мо би ли за ци је 
свих рас по ло жи вих ре сур са за рад ефи ка сног и ефек тив ног оства-
ри ва ња пред ви ђе них др жав них и дру штве них ци ље ва и за да та ка.1) 
Из са ме де фи ни ци је, уоча ва се узроч но-по сле дич на ве за ка па ци-
те та др жа ве и дру штве них по сле ди ца од лу ка ње них ин сти ту ци ја. 
Дру гим ре чи ма, „сла бе др жа ве“, на су прот „ја ки ма“, не рас по ла жу 
аде кват ним ме ха ни зми ма у при ку пља њу ре сур са, што у крај њој 
ин стан ци оне мо гу ћа њи хо ву ре ди стри бу ци ју, по сле дич но во де ћи 
крај ње не га тив ним по сле ди ца ма по дру штво. У овом ра ду, ја ћу по-
ку ша ти да од ре дим не ке еле мен те ко ји чи не др жав ни ка па ци тет, и 
при том ћу се, услед из ме ње них окол но сти у све тлу гло ба ли за ци је 
и ја ча ња ме ђу за ви сно сти освр ну ти и на кон тек сту ал не, пре све га, 
спољ не фак то ре ко ји у ве ћој или ма њој ме ри, одн. ди рект но или 
ин ди рект но ути чу на др жав ни ка па ци тет. 

У збор ни ку ра до ва, „Ре ин вен ти ра ње вла де за XXI век: др жав ни 
ка па ци тет у гло ба ли зо ва ном дру штву“ по ста вља ју се мно го број на 
пи та ња и та ко ђе по ку ша ва ју пру жи ти од го во ре на те шко ће са ко-
ји ма се др жа ва су о ча ва у гло ба ли зо ва ном све ту.2) Као нај зна чај ни ја 
од по ме ну тих ди ле ма је сва ка ко она ко ја се од но си на ин сти ту ци о-
нал не ино ва ци је ка ко би се пре ва зи шли иза зо ви ко је гло ба ли за ци ја 
но си. Ово се по себ но од но си на раз вој ин сти ту ци ја у пост-ко му ни-

1) Ова кво од ре ђе ње др жав ног ка па ци те та мо же мо сре сти код Јо на Пје ра и Мар ти на Пејн-
те ра, Pi er re, Jon, Pa in ter, Mar tin, „Un pac king Po licy Ca pa city: The mes and Is su es“, у Pa in-
ter, Mar tin, Pi er re, Jon, ChallengestoStatePolicyCapacity:GlobalTrendsandComparati
vePerspectives, Pal gra ve Mac Mil lan, New York, 2005, стр. 2. 

2) Ron di nel li, Den nis A, Che e ma, Sab bir, eds, „Re in ven ting Go vern ment for the Twenty-First 
Cen tury: Sta te Ca pa city in a Glo ba li zing So ci ety“, Ku ma rian Press Inc, 2003. 
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стич ким, пост-со ци ја ли стич ким др жа ва ма и тран зи ци о ним си сте-
ми ма где се „кри за упра вља ња“ ма ни фе сту је у ра зно вр сним об ли-
ци ма, од „ад ми ни стра тив ног опа да ња“, пре ко „ин сти ту ци о нал ног 
ко лап са“ и у ко нач ном ис хо ду „сла бо сти др жа ве“.3) 

Ови раз ло зи на ве ли су мно ге ауто ре ко ји се ба ве пи та њем из-
град ње др жа ва, да по себ ну па жњу по све те др жав ном ка па ци те-
ту и ње го вим по сле ди ца ма на ши ре раз вој не про це се. Фу ку ја ма 
(Fu kuyama, Fran ces) као нео п ход не чи ни о це др жав ног ка па ци те та 
уво ди тран спа рент ност у при ме ни и пла ни ра њу јав них по ли ти ка 
и им пле мен та ци ји за ко на и прав них нор ми.4) По је ди ни ис тра жи-
ва чи, у ци љу де фи ни са ња др жав ног ка па ци те та уво де по јам „ин-
фра струк ту рал не мо ћи“, где се сна га др жа ве са гле да ва кроз збир ни 
ка па ци тет ње них ин сти ту ци ја. Та ко, Ман (Mann, Mic hael) ин фра-
струк ту рал ну моћ по сма тра као „ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет цен-
трал не др жа ве, де спот ске или не (без об зи ра на тип ре жи ма, прим. 
П.М.), ко јим об у хва та сво ју те ри то ри ју и у окви ру ње при ме њу је 
сво је од лу ке.“5) Ме ђу тим, пре ма Ма ну, сна га др жа ве се не огле да 
ис кљу чи во кроз њен ка па ци тет, већ она пред ста вља ком би на ци ју 
ка па ци те та и ауто но ми је. Прем да се у ли те ра ту ри ко ја об у хва та 
про бле ма ти ку др жав ног ка па ци те та ова два пој ма по ве зу ју, ов де је 
нео п ход но на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ауто но ми је и ка па ци те та 
др жа ве. По јам ауто но ми је др жа ве, од но си се на ње ну спосoбност 
да са мо стал но уре ђу је од но се и по на ша ње уну тар зо не сво га де ло-
ва ња, одн. да до но си од лу ке не за ви сно од дру гих ен ти те та, би ло да 
су у пи та њу дру ге др жа ве, ме ђу на род не ин сти ту ци је, али и дру ге 
ути цај не ор га ни за ци је (ре ци мо, тран са на ци о нал не кор по ра ци је и 
сл.). Упра во из тог раз ло га не ки ауто ри Ма нов по јам де спот ске мо-
ћи ту ма че као мо гућ ност кре а то ра јав них по ли ти ка да од лу ке до но-
се не за ви сно у од но су на ин тер не и екс тер не при ти ске.6) Др жав ни 
ка па ци тет мо же зна чај но ва ри ра ти кроз вре ме. Та ко, спо соб ност 
вла де да аку му ли ра ре сур се и ула же их у из град њу др жав ног ка-

3) Hol mes, Step hen, „Cul tu ral Le ga ci es or Sta te Col lap se? Pro bing the Post com mu nist Dil le-
ma“, у Man del ba um, Mic hael, ed, Postcommunism:FourPerspectives“, Co un cil for Fo re ign 
Re la ti ons, USA, 1996, стр. 50. 

4) Fu kuyama, Fran ces,StateBuilding:GovernanceandWorldOrderinTwentyFirstCentury, 
Pro fi le Bo oks, 2004. стр

5) Mann, Mic hael, TheSourcesofSocialPower,Vol.2:TheRiseofClassesandNationStates,
17601914,Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993, стр. 59.

6) Сто ја но вић, Ђор ђе, „Про блем др жав ног, ад ми ни стра тив ног и по ли тич ког ка па ци те та: 
„Ана то ми ја“ Ср би је као сла бе др жа ве“, Српскаполитичкамисао, vol. 18, бр. 4/2011, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 13. 
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па ци те та умно го ме од ре ђу је до сти за ње и имплемeнтацију про јек-
то ва них ци ље ва. Та ко се Ма нов кон цепт де спот ске мо ћи у не ким 
сту ди ја ма ту ма чи не при мар но као мо гућ ност при ме не јав них по-
ли ти ка, већ и спо соб ност кон ти ну и ра не кон тро ле по ли тич ких про-
це са уну тар зо не свог ути ца ја (на сво јој те ри то ри ји).7) 

Не што дру га чи је од ре ђе ње др жав ног ка па ци те та пру же но је у 
Свет ском из ве шта ју о раз во ју. Ту се он са гле да ва кроз при зму ко-
лек тив них ак ци ја, те је др жав ни ка па ци тет „спо соб ност др жа ва да 
спро во де ко лек тив не ак ци је по нај ма њој мо гу ћој дру штве ној це-
ни. Ово ви ђе ње на гла ша ва ад ми ни стра тив ни или тех нич ки ка па ци-
тет др жав них функ ци о не ра, али је мно го ши ре од то га. Оно та ко ђе 
укљу чу је ду бље ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме ко ји по ли ти ча ри ма и 
јав ним слу жбе ни ци ма пру жа ју флек си бил ност, пра ви ла и огра ни-
че ња чи ме им је омо гу ће но де ло ва ње у оп штем ко лек тив ном ин те-
ре су.“8) 

У овом де лу ра да, нео п ход но је ука за ти на раз ли чи те еле мен те 
ко ји чи не др жав ни ка па ци тет. Ка ко твр ди Миг дал (Mig dal, Joel), 
„сна жне“ др жа ве мо ра ју по се до ва ти че ти ри нео п ход не ка рак те ри-
сти ке: 1) да про дру и вр ше ути цај на дру штво; 2) да уре ђу ју дру-
штве не од но се; 3) при ку пља ју нео п ход не ре сур се; 4) да рас по ла жу 
по ме ну тим ре сур си ма на од го ва ра ју ћи на чин.9) Ако по гле да мо све 
че ти ри ком по нен те, с пра вом се мо же мо за пи та ти у ко ли кој ме ри 
са вре ме не др жа ве, у усло ви ма гло ба ли за ци је и пра те ћих про це са 
мо гу рас по ла га ти сва ком од по бро ја них ком по нен ти. Би зли (Be a-
sley, Ti mothy) и Пер сон (Per sson, Tor sten) пру жа ју функ ци о нал ну 
по де лу на три сту ба др жав ног ка па ци те та. Као пр ви, на во ди се фи-
скал ни ка па ци тет, где се моћ др жа ве огле да у мо гућ но сти при ку-
пља ња так си и по ре за, и њи хо во да ље ин ве сти ра ње у им пле мен та-
ци ју по ли тич ких од лу ка. Дру ги стуб пред ста вља ка па ци тет др жа ва 
да пу тем пра ва по бољ ша ва ју и под сти чу тр жи ште, одн., да пра во-
вре ме ним и циљ ним из ме на ма у нор ма тив но-прав ном окви ру сти-
му ли шу по сто је ће тр жи шне ме ха ни зме, што би, по сле дич но, тре-
ба ло да ре зул ту је и сти му ли ше раз вој. Ко нач но, тре ћи и по след њи 
је ка па ци тет ко јим др жа ве рас по ла жу у при ме ни си ле, али се код 

7) Сто ја но вић, Ђор ђе, Ђу рић, Жи во јин, Анатомијасавременедржаве,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 175. 

8) WorldDevelopmentReport,TheStateinaChangingWorld,World Bank, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1997, стр. 77. 

9) Mig dal, Joel, StrongSocietiesandWeakStates:StateSocietyRelationsandStateCapabili
tiesintheThirdWorld,Prin ce ton Uni ver sity Press, 1988, стр. 4.
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дво ји це по ме у тих ауто ра он не по сма тра у ве бе ров ском сми слу, 
кроз мо но пол упо тре бе си ле над ста нов ни штвом и на од ре ђе ној 
те ри то ри ји, већ као ка па ци тет ко јим се одр жа ва и ле ги ти ми ше по-
сто је ћи по ре дак. Сход но та квом ту ма че њу, и раз ли чи те опо зи ци о-
не гру па ци је мо гу исто вре ме но и не за ви сно раз ви ја ти та кав ка па-
ци тет уко ли ко же ле да про ме не по сто је ћи си стем од но са у др жа ви 
и пре у зму власт.10) Би зли и Пер сон свој мо дел за сни ва ју ис кљу чи во 
на фи нан сиј ској, одн. фи скал ној ком по нен ти, за раз ли ку од Миг да-
ла ко ји го во ри о про до ру и ити ца ју др жа ве на дру штво и њи хо вој 
ме ђу соб ној спре зи.

Још је дан у ни зу при сту па др жав ном ка па ци те ту је онај где се 
он ту ма чи као мо гућ ност др жа ве да про из во ди јав на до бра. Ме ђу-
тим, тај ре ди стри бу тив ни по тен ци јал др жа ве не мо ра ну жно би-
ти по ка за тељ ње не сна ге, по што од ре ђе ни си сте ми опре де ље ни за 
ве ћа из два ја ња у обла сти ма со ци јал не, здрав стве не и обра зов не 
по ли ти ке (др жа ве бла го ста ња), у крај њем ис хо ду не мо ра ју по се-
до ва ти ве ћи ка па ци тет. То се на ро чи то мо же по сма тра ти уко ли ко 
по ре ди мо не ке ли бе рал ни је си сте ме по пут САД и Ве ли ке Бри та ни-
је са скан ди нав ским зе мља ма, Швај цар ском, Ка на дом и сл. Ов де је 
очи глед но да по ме ну ти ли бе рал ни си сте ми има ју јед нак, а у не ким 
ком по нен та ма, по пут мо но по ла фи зич ке при ну де и раз ви је ни ји др-
жав ни ка па ци тет. Ипак, за раз ли ку од де спот ских, ауто крат ских и 
оли гар хиј ско-ели ти стич ких си сте ма где се при ку пља ње ре сур са 
од ви ја пре те жно у ин те ре су и ко рист вла да ју ће кла се, вла де у де-
мо крат ским по рет ци ма су при ну ђе не да вр ше ре ди стри бу ци ју тих 
сред ста ва ка ко би обез бе ди ле по др шку на на ред ним из бо ри ма. То 
до слов но зна чи да се то ком из бор не утак ми це кон ку рент не по ли-
тич ке оп ци је над ме ћу око по ну де јав них до ба ра. 

ДРЖАВНИКАПАЦИТЕТ
ИКОМПОНЕНТЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У пред сто је ћем де лу ра да иден ти фи ко ва ће се шта про цес/про-
је кат гло ба ли за ци је пред ста вља и све број не по сле ди це ко је са со-
бом но си. Ка ко ис ти че Мек Гру (McGrew, Ant hony), „гло ба ли за ци ја 
пред ста вља мул ти пли ко ва ње ве за и ме ђу за ви сно сти др жа ва и дру-

10) Be a sley, Ti mothy, Per sson, Tor sten, „Fra gi le Sta tes and De ve lop ment Po licy“, Journalofthe
EuropeanEconomicAssociation, vol. 9, iss. 3, Euro pean Eco no mic As so ci a tion, 2011, стр. 
373. 
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шта ва, ко је чи не мо дер ни свет ски си стем“, што по сле дич но во ди 
„про це си ма где до га ђа ји на јед ном кра ју има ју зна чај не по сле ди це 
по по је дин це и за јед ни це на пот пу но дру гом кра ју све та.“11) Гло-
ба ли за ци ја пред ста вља сло жен про цес, ко ји об у хва та ди на ми ку 
нај ши рих, дру штве них, еко ном ских, кул тур них и по ли тич ких про-
ме на на гло бал ном пла ну. Из тог раз ло га, и услед сло же них по сле-
ди ца ко је про ду ку је, гло ба ли за ци ја ну жно во ди пре о бли ко ва њу по-
сто је ћег у но ви свет ски си стем и ка ства ра њу гло бал ног дру штва, 
при че му би кла сич на, вест фа ли јан ска уло га др жа ве тре ба ло да 
не ста не.12) Из угла др жав ног ка па ци те та, за ни мљи во је по ме ну ти и 
ди мен зи је ко је гло ба ли за ци ја но си. Је дан од во де ћих те о ре ти ча ра 
гло ба ли за ци је Јан Арт Шол те (Schol te, Jan Art), го во ри о че ти ри 
при сту па у ту ма че њу гло ба ли за ци је: 1) где се гло ба ли за ци ја ви-
ди као ин тер на ци о на ли за ци ја, одн. као ја ча ње ме ђу за ви сно сти и 
ин тен зи фи ка ци је од но са ме ђу др жа ва ма; 2) где се ви ди као ли бе-
ра ли за ци ја еко ном ских и фи нан сиј ских то ко ва са ци љем ства ра ња 
гло бал не еко но ми је; 3) где се по сма тра као уни вер за ли за ци ја, одн, 
као про цес пу тем ко јег до ла зи до хо мо ге ни за ци је, при бли жа ва ња 
и са жи ма ња не ка да раз ли чи тих кул тур них, по ли тич ких, еко ном-
ских и прав них си сте ма; 4) где се гло ба ли за ци ја де фи ни ше као ве-
стер ни за ци ја, одн. као при мар но хе ге мо ни стич ки дис курс у ко ме 
за пад на кул тур на, еко ном ска и по ли тич ка ма три ца по ста је до ми-
нант на, за хва та ју ћи и про жи ма ју ћи дру штва и др жа ве у про це су 
ли бе ра ли за ци је и де мо крат ске тран сфор ма ци је и тран зи ци је.13) 

По сле ди це гло ба ли за ци је по су ве ре ни тет др жа ва, а са мим тим 
и на њи хов ка па ци тет од ви ја ју се пре ко свих на ве де них аспе ка та. 
У по гле ду ин тер на ци о на ли за ци је по ли ти ке и ства ра ња ме ха ни за ма 
пу тем ко јих раз ли чи те ме ђу на род не ор га ни за ци је и моћ не др жа ве 
ути чу на про цес до но ше ња др жав них од лу ка, при мет но је да та-
кве тен ден ци је осе ћа ју нај ви ше ма ње др жа ве. Хирст (Hirst, Paul) 
и Томп сон (Thomp son, Gra ha me) за кљу чу ју да „др жа ве обез бе ђу ју, 
на ве о ма по се бан на чин, да ме ђу на род на те ла мо гу би ти од го вор на 
свет ској јав но сти, по што од лу ке ко је до но се кључ не др жа ве, мо гу 
при ме њи ва ти и ме ђу на род не ор га ни за ци је, јер ће оне би ти им пле-

11) McGrew, Ant hony, „Con cep tu a li zing Glo bal Po li tics“, у McGrew, Ant hony, Le wis, P.G, eds, 
GlobalPolitics:GlobalizationandtheNationState, Cam brid ge: Po lity Press, 1992, стр. 23.

12) Ма тић, Пе тар, „По ли тич ка мо дер ни за ци ја у ери гло ба ли за ци је“, Српскаполитичками
сао, 1-4/2004, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2004, стр. 84.

13) Schol te, Jan Aart, „De fi ning Glo ba li sa tion“, TheWorldEconomy, vol. 31, iss. 11, John Wil-
ley and Sons, 2008, стр. 471-502.
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мен ти ра не уну тра шњим пра вом и др жав ном си лом.“14) С пра вом се 
по ста вља пи та ње код ко га у овом слу ча ју ле жи мо но пол упо тре бе 
си ле, уко ли ко ме ђу на род не ор га ни за ци је до но се од лу ку о ње ном 
ко ри шће њу, а она би ва при ме ње на од стра не нај моћ ни јих др жа ва 
ко је исто вре ме но има ју кру ци јал ни ути цај на про цес од лу чи ва ња 
у по ме ну тим ор га ни за ци ја ма? Ипак, не ки ауто ри ве ру ју да гло ба-
ли за ци ја не во ди де су ве ре ни за ци ји, већ на про тив, ја ча њу др жа ве. 
Кра снер (Kra sner, Step hen) твр ди да па ра лел но са про це сом гло-
ба ли за ци је др жа ве ја ча ју.15) Дру ги, пак, ис ти чу да си стем ска адап-
тив ност ни је нај по год ни ји од го вор на гло ба ли за ци ју, већ упра во 
обрат но, одр жа ва ње по сто је ћег, си стем ског statusquoа. Ту се као 
при мер ис ти чу др жа ве са мул ти пли ко ва ним и так ми чар ским ве то 
тач ка ма чи ме се оне мо гу ћа ва ју уче ста ле из ме не јав них по ли ти ка.

Уко ли ко гло ба ли за ци ју по сма тра мо кроз при зму ли бе ра ли за-
ци је и не стан ка тр го вин ских, фи нан сиј ских и уоп ште но еко ном-
ских ба ри је ра, мо же мо за кљу чи ти да ту до ла зи до кон тра дик тор-
них по ја ва. С јед не стра не, др жа ве ко је су у нај ве ћој ме ри про јек-
то ва ле гло ба ли за ци ју, одн. гло ба ли зам као иде о ло шки дис курс тре-
нут но осе ћа ју ње не нај не га тив ни је кон се квен це. Ли бе ра ли за ци ја 
тр жи шта отво ри ла је про стор за ма сов ни од лив ка пи та ла из по ме-
ну тих зе ма ља, што је до ве ло до дра ма тич ног опа да ња њи хо вог ка-
па ци те та да при ку пља ју ре сур се и, по сле дич но, еро зи ји др жав ног 
ка па ци те та. На гло бал ном пла ну, она је до ве ла до еро зи је на ци о-
нал ног ка пи та ли зма, или „ко ор ди ни ра них на ци о нал них тр жи шта“ 
и по сте пе ног пре ла ска у гло бал ни ка пи та ли зам, одн. свет ско тр-
жи ште.16) Упр кос пр во бит ним оче ки ва њи ма да ће са сло мом ко му-
ни стич ких си сте ма до ћи до ко нач ног и ап со лут ног три јум фа ли-
бе ра ли зма и пре до ми на ци је за пад ног тр жи шног обра сца,17) у ко ме 
ће кључ ну уло гу игра ти во де ће тран сна ци о нал не кор по ра ци је као 
про мо те ри ин те ре са ма тич них др жа ва, тре нут но се од ви ја обр ну-

14) Hirst, Paul, Thomp son, Gra ham, GlobalisationinQuestion: TheInternationalEconomyand
thePossibilitiesofGovernance, Cam brid ge: Po lity Press, 1999, стр. 276.

15) Kra sner, Step hen, „Abi ding So ve re ignty“, InternationalPoliticalscienceReview, vol. 22, 
no. 3, TransformationofInternationalRelations:BetweenChangeandContinuity, Sa ge Pu-
bli ca ti ons, 

16) Овај про цес се дру га чи је опи су је као тран сфор ма ци ја и за о крет од ор га ни зо ва ног ка 
ли бе рал ни јем мо де лу свет ско-тр жи шног ка пи та ли зма. У та квим окол но сти ма мно ги 
за да ци на ци о нал них вла да не ста ју, а оне се ви ше по сма тра ју као ин сти ту ци је ре гу ла-
тор ног ка рак те ра, ви де ти у We iss, Lin da, „In tro duc tion: Brin ging Do me stic In sti tu ti ons 
Back In“ у We iss, Lin da, ed, Sta tes in Glo bal Eco nomy: BringingDomesticInstitutionsBack
In, CambridgeSeriesinInternationalRelations, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, стр. 3.

17) Fu kuyama, Fran ces, Крајисторијеипоследњичовек, ЦИД, Под го ри ца.
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ти про цес. Во де ће кор по ра ци је раз ви је них за пад них зе ма ља из ме-
сти ле су чи та ве про из вод не по го не, а не ке и се ди шта на тр жи шта 
дру гих зе ма ља. Из тог раз ло га, гло ба ли за ци ја има из у зет но сна жан 
ути цај на др жав ни ка па ци тет у сми слу упра вља ња до ма ћом еко-
но ми јом и др жав ним ка па ци те том. С јед не стра не, ком па ни је ко је 
из ме шта ју се ди шта, де ли мич но или у пот пу но сти, пре ста ју да пла-
ћа ју по ре зе у ма тич ним др жа ва ма, што до во ди до ра пид ног опа-
да ња њи хо вих ре сур са. Та ко ђе, услед исто вре ме ног пре ме шта ња 
про из вод них по го на и њи хо вог усме ра ва ња, пре све га пре ма Ки ни 
и Ин ди ји до ла зи до ма сов ног гу бит ка рад них ме ста, чи ји је крај њи 
ефе кат сла бље ње мо гућ но сти гра ђа на да пла ћа ју по ре зе, те, с дру ге 
стра не и то умно го ме де ва сти ра ко ли чи ну ре сур са ко ји ма рас по-
ла жу др жа ве, по сле дич но узро ку ју ћи опа да ње њи хо вих ка па ци те-
та. Из тог раз ло га, нај но ви ји за кључ ци Свет ске бан ке ин ди ка тив но 
по ка зу ју да је де ре гу ла ци ја и из ме шта ње јав них сер ви са, одн. др-
жав ног ка па ци те та ка при ват ном сек то ру и пре ко мер на тр жи шна 
ли бе ра ли за ци ја на За па ду би ла је дан од глав них узроч ни ка фи нан-
сиј ског сло ма на по чет ку XXI ве ка. При том се у тим за кључ ци ма 
на во ди да др жа ве мо ра ју по вра ти ти кључ ну уло гу у нај зна чај ни јим 
јав ним по ли ти ка ма (со ци јал на, здрав стве на, обра зов на по ли ти ка 
итд.) Слич ни ста во ви ис ка за ни су и то ком по след њег са ми та свет-
ске по ли тич ке и еко ном ске ели те у Да во су. Не ки ауто ри, чак ве ру ју 
да САД, као во де ћа др жа ва ли бе рал ног За па да има из ра зи то ма си-
ван и „скри ве ни“ си стем со ци јал не за шти те, али да је он у ве ли-
кој ме ри не е фи ка сан, услед крај ње ком плек сне ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре.18) Оно што је очи глед но је да усло ви ак ту ел не гло бал не 
еко ном ске кри зе дик ти ра ју уну тра шње про ме не, пре све га у ре ви-
зи ји по сто је ћих јав них по ли ти ка.

Из пер спек ти ве уни вер за ли за ци је и ве стер ни за ци је, као по ку-
ша ја ус по ста вља ња пре до ми нант ног мо де ла у кре и ра њу од ре ђе ног 
си сте ма вред но сти на гло бал ном пла ну, да нас се са си гур но шћу 
мо же твр ди ти да су та кви по ку ша ји до жи ве ли фи ја ско. Да кле, су-
штин ски, вред но сти За па да ни ти су по ста ле оп ште, већ се о са вре-
ме ном све ту ви ше мо же го во ри ти као све ту раз ли чи то сти, па чак 
и су прот но сти. О то ме нај бо ље све до чи Хан тинг тон (Hun ting ton, 
Sa muel P.) ко ји го во ри о са вре ме ном до бу као ери „су ко ба ци ви-

18) Ste in mo, Sven, The EvolutionofModernStates:Sweden,JapanandtheUnitedStates, Cam-
brid ge Uni ver sity, 2010, стр. 25.
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ли за ци ја“.19) Та ко се гло ба ли зо ва ни свет ви ше све ви ше усит ња ва, 
при че му се ја вља ју и опреч на ви ђе ња гло ба ли за ци је из угла раз-
ли чи тих кул ту ра и ци ви ли за ци ја. Сли чан став из но си и Ро зе нау 
(Ro se nau, Ja mes) го во ре ћи о „фраг ме гра ци ји“, су прот ста вље ним, 
кон тра дик тор ним си ла ма укруп ња ва ња и усит ња ва ња про сто ра у 
гло ба ли зо ва ном и тур бу лент ном све ту.20) Да кле ови крај ње про-
тив реч ни про це си де лу ју на ка па ци тет др жа ве ка ко од о зго, та ко 
и од о здо, јер се ње на моћ пре ли ва на тран сна ци о нал ни ни во, али 
исто вре ме но и на суб др жав ни ни во, под ри ва ју ћи њен су ве ре ни тет 
и са ме те ме ље ње ног оп стан ка.

С дру ге стра не, по је ди ни ауто ри ре а ли стич ке про ви ни јен ци је 
у ме ђу на род ним од но си ма не при хва та ју та кву ма три цу, већ гло-
бал ни си стем од но са опи су ју као анар хи ју. Та ко, ре ци мо, Кра снер 
при хва та Бу ло ву (Bull, He dley) ше му „анар хич ног си сте ма др жа-
ва“21) у ко ме не по сто ји ста ње ап со лут не анар хи је, већ је она де ли-
мич но су зби је на пра ви ли ма и про це ду ра ма, од но сно, за јед нич ким 
си сте мом вред но сти у ме ђу соб ним од но си ма.22) Ипак, ши ре ње гло-
ба ли за ци је до ве ло је у пи та ње мо гућ но сти др жа ва, као вр хов них 
ауто ри те та на од ре ђе ној те ри то ри ји и над ста нов ни штвом да са мо-
стал но рас по ла жу ре сур си ма по мо ћу ко јих мо гу ефи ка сно ути ца ти 
ка ко на де ло ва ње по је ди на ца, та ко и дру штве них гру па, одн. да ли 
се ти ре сур си пра вил но ре ди стри бу и ра ју и рас по де љу ју. О том од-
но су по ли тич ке мо ћи и дру штве них ре ла ци ја го во ри Деј вид Хар ви 
(Har vey, Da vid). За ње га ве за иде о ло ги је и по ли тич ке мо ћи у би ло 
ко јем дру штву ди рект но за ви си од мо гућ но сти кон тро ле ма те ри-
јал них усло ва ко ји ути чу на лич ну и дру штве ну пер цеп ци ју и ис ку-
ство. Та ко он го во ри о „ма те ри ја ли за ци ји и зна ча ју ко ји се при да је 
нов цу, вре ме ну и про сто ру“ а ове три ком по нен те има ју ипак „не-
што ви ше од ма лог зна ча ја за одр жа ва ње по ли тич ке мо ћи.“23) 

На су прот уну тра шњем по тен ци ја лу, у усло ви ма гло ба ли за ци-
је, др жа ве су при ну ђе не да се све ви ше ан га жу ју у нај ра зли чи ти-
јим об ли ци ма са рад ње, би ло кроз ре ги о нал но пре го ва ра ње, би ло 

19) Хан тинг тон, Са мју ел П, Сукобцивилизација, ЦИД, Под го ри ца, 1998.
20) Ro se nau, Ja mes N, Along theDomesticForeignFrontier:ExploringGovernanceinTurbu

lentWorld, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, Mas sac hu sets, 1997, стр. 99-117. 
21) Bull, He dley, TheAnarhicalSociety,Co lum bia Uni ver sity Press, 1977, стр. 13.
22) Kra sner, Step hen D, „Abi ding So ve re ignty“, InternationalPoliticalScienceReview, vol. 22, 

no. 3, TransformationofInternationalRelations:BetweenChangeandContinuity,Sa ge Pu-
bli ca ti ons Ltd, 2001, стр. 230. 

23) Har vey, Da vid, TheConditionofPostmodernity:AnEnquiry into theOriginsofCultural
Change, Blac kwell Pu blis hers, Cam brid ge, Mas sac hu sets, 1989, стр. 227. 
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пу тем спо ра зу ма. Ре ле ван тан при мер су европ ске ин те гра ци је, где 
су др жа ве ко је се на ла зе у про це су при дру жи ва ња, ду жне да ком-
пле тан си стем прав них нор ми при ла го де европ ским стан дар ди-
ма.24) У на ве де ним про це си ма, пред бу ду ће чла ни це се по ста вља ју 
од ре ђе ни усло ви и за да ци ко је је нео п ход но ис пу ни ти25), што по-
сле дич но по вла чи до дат не ре сур се и по тре бу за ја ча њем др жав ног 
ка па ци те та. То зах те ва и знат но ве ће ко ри шће ње ре сур са ко ји су 
у прет ход ном, тра ди ци о нал ном мо де лу упо тре бља ва ни ис кљу чи во 
за уну тра шње свр хе. Ме ђу тим, уда ље ност над на ци о нал ног ни воа 
и европ ске по ли тич ке ели те од гра ђа на ди рект но ути чу на по тре бу 
за ак тив ни јим ан га жо ва њем гра ђа на у про це су до но ше ња гра ђа на. 
Из тог раз ло га, број ни до ку мен ти и смер ни це ко је је Уни ја усво-
ји ла ин си сти ра ју упра во на субсидијарности, прин ци пу ко јим се 
про мо ви ше по себ на уло га гра ђа на у про це су упра вља ња ЕУ. У ин-
сти ту ци о нал ном сми слу, то је до ве ло до тек тон ских про ме на и ре-
струк ту и ра ња од но са у вер ти кал ној ор га ни за ци ји ЕУ. По себ ну те-
жи ну до би ја ју ре ги о нал ни и ло кал ни ни во вла сти, а спек тар но во у-
спо ста вље них од но са у те о ри ји европ ских ин те гра ци ја озна ча ва се 
као си стем „упра вља ња на ви ше ни воа“ (Mul ti-le vel Go ver nan ce).26) 

Ов де би би ло ва ља но на по ме ну ти да Европ ска уни ја пред ста-
вља је дин ствен слу чај, suigeneris при мер ре ги о нал не гло ба ли за ци-
је, али и ре ги о нал ног од го во ра на гло ба ли за ци ју. Ипак, еко ном ска 
не у јед на че ност, али и дра стич на раз ли ка у ка па ци те ту ме ђу др жа-
ва ма чла ни ца ма у кон тек сту фи нан сиј ске кри зе ко ја пр вен стве но 
по га ђа европ ски југ до во ди у пи та ње са ме те ме ље и бу дућ ност ЕУ. 

24) Ви де ти, ре ци мо, рад Ми о дра га Ра до је ви ћа ко ји раз ма тра устав не про ме не у Ср би ји 
у про це су европ ских ин те гра ци ја. Аутор на по ми ње да су прав ни прин ци пи и на че ла 
про кла мо ва ни у европ ским уго во ри ма и кон вен ци ја ма умно го ме опре де ли ли пра вац 
по ме ну тих кон сти ту тив них ре фор ми, ви де ти у Ra do je vic, Mi o drag, „Euro pean Stan dards 
and Con sti tu ti o nal Chan ges in Ser bia“, SerbianPoliticalThought, vol. 4, no. 2, In sti tu te for 
Po li ti cal Stu di es, 2011, стр. 82.

25) О по ли ти ци усло вља ва ња по тен ци јал них чла ни ца од стра не ЕУ по бли же по гле да ти у 
То до ро вић, Је ле на, „Ср би ја и по ли ти ка усло вља ва ња Европ ске Уни је“,Политичкаре
вија, 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2011, стр. 183-200.

26) Овај те о риј ски при ступ европ ским ин те гра ци ја ма из вор но су раз ви ли Ге ри Маркс и 
Ли збет Хјуг ка ко би обра зло жи ли си стем ске и струк ту рал не про ме не ко је су се од и-
гра ва ле упо ре до са про ду бљи ва њем европ ских ин те гра ци ја. Но вост Маркс - Хјуг те-
о ри је огле да се у чи ње ни ци да она са др жи и ком би ну је мо дел спољ не и уну тра шње 
по ли ти ке. До та да шњи при сту пи углав ном су би ли за сно ва ни на те о риј ским прав ци ма 
ме ђу на род них од но са, по сма тра ју ћи ЕУ као ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у ко јој крај њу 
реч има ју ин те ре си на ци о нал них др жа ва. За раз ли ку од њих Маркс и Хјуг на гла ша ва ју 
не хи је рар хиј ски и ати пич ни си стем функ ци о ни са ња Уни је ко је се оства ру је кон ти ну и-
ра ном са рад њом ве ћег бро ја ин стан ци у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти. Ви де ти из-
ме ђу број них ра до ва ко ји су ауто ри об ја ви ли на ту те му, Ho og he, Li es beth Marks, Gary, 
MultiLevelGovernanceandEuropeanIntegration,Row man & Lit tle fi eld, New York, 2001. 
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Та ко ђе, нео п ход но је на по ме ну ти да су у по ме ну тим усло ви ма, 
др жа ве при ну ђе не да соп стве но уну тра шње уре ђе ње при ла го ђа ва-
ју из ме ње ним окол но сти ма. То се, пре све га, од но си на ком плек сне 
за хва те по пут ра ци о на ли за ци је и по ди за ња ефи ка сно сти, ин сти ту-
ци о нал них про ме на и адап та бил но сти. Ово, по сле дич но зах те ва и 
ши ре дру штве не и по ли тич ке про ме не у ци љу де мо кра ти за ци је, 
отва ра ња ин сти ту ци ја пре ма гра ђа ни ма, успостављањe рав но те-
же из ме ђу на ра ста ју ће мо би ли за ци је и по ли тич ке пар ти ци па ци је и 
сл.27) О адап тив ном ка па ци те ту и адап та бил но сти по ли тич ких по-
ре да ка у кон тек сту го во ри ли су и мно ги еми нент ни те о ре ти ча ри 
по ли ти ке, ме ђу ко ји ма и чу ве ни по ли тич ки фи ло зоф Карл По пер. 
Ње го во ста но ви ште је да су отво ре ни си сте ми да ле ко под ло жни ји 
ка ко по зи тив ним та ко и не га тив ним ути ца ји ма.28) Ипак, као нај от-
пор ни је на из ме ње ни ка рак тер струк ту рал них од но са на гло бал ном 
пла ну, по ка зу ју се др жа ве са рас про стра ње ни јим пар ти ци па тив ним 
ме ха ни зми ма и тзв. ком пе ти тив ним „ве то-тач ка ма“ ко је функ ци о-
ни шу по вер ти ка ли по ли тич ког си сте ма. То под ра зу ме ва да уло гу 
„ве то-игра ча“ мо гу има ти и са ми гра ђа ни ко ји се све стра но, пу-
тем пар ти ци па тив них ме ха ни за ма ан га жу ју у по ли тич ком жи во ту 
и про це су до но ше ња од лу ка. И ов де је очи глед но да су се си сте ми 
по пут Швај цар ске или Не мач ке са ин сти ту ци о нал но уте ме ље ним 
ме ха ни зми ма гра ђан ске пар ти ци па ци је нај бо ље сна шли у усло ви-
ма свет ске еко ном ске кри зе.29) 

Са гле да ва ју ћи слич не те шко ће у тран зи ци о ним по ли тич ким 
си сте ми ма, уоча ва ју се не ки од њи хо вих кључ них узро ка. Пр ви 
узрок сва ка ко ле жи у чи ње ни ци да иако су по ме ну те др жа ве усво-
ји ле чи тав сет за пад них нор ми, оне ипак ни су ус пе ле да ре фор-
ми шу сво ју би ро кра ти ју. Кар пен тер уво ди по јам „про грам ског ка-
па ци те та“, по ка зу ју ћи да је успо ре ност при ла го ђа ва ња на сле ђе не 
ко му ни стич ке би ро кра ти је би ла при мар ни ка у зал ни фак тор сла бо-
сти др жа ве, а им пле мен та ци ја од ре ђе них про гра ма би ла је го то во 
у пот пу но сти спре че на не мо гућ но шћу ад ми ни стра тив но-управ ног 
апа ра та да од го во ри на иза зо ве но ве и ра ди кал но из ме ње не ли бе-

27) Ма тић, Пе тар, „По ли тич ка мо дер ни за ци ја у ери гло ба ли за ци је“, op. cit, стр. 91-92. 
28) По пер, Карл, Отворенодруштвоињеговинепријатељи,БИГЗ, Бе о град, 1993.
29) Cre paz, Mar kus M. L, Mos ser, Ann, „The Im pact of Col lec ti ve and Com pe ti ti ve Ve to Po ints 

on Re di stru bu tion in the Glo bal Age“, pa per pre sen ted at School of Pu blic and In ter na ti o nal 
Af fa irs, Uni ver sity of Ge or gia, 04. 02. 2002. 
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рал но-тр жи шне ори јен та ци је.30) Иако су се у ве ћи ни до ско ра ко-
му ни стич ких др жа ва од и гра ле број не про ме не, при ла го ђа ва ње 
би ро кра ти је но во на ста лим окол но сти ма је те кло да ле ко спо ри је, 
исто вре ме но усло вља ва ју ћи и за о ста ја ње у оп се жни јим, струк ту-
рал но-си стем ским ре фор ма ма. Ши ром Цен трал не и Ис точ не Евро-
пе, те шко ће но вих по ли тич ких ели та да из ме не ло ги ку де ло ва ња 
и пре ва зи ђе не про це ду ре на сле ђе не би ро кра ти је би ли су је дан од 
кључ них иза зо ва де мо кра ти за ци ји и уво ђе њу ли бе рал них тр жи-
шних ме ха ни за ма. 

КРИЗАГЛОБАЛИЗМА
ИПРЕПОРОДНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Узи ма ју ћи у об зир све го ре на ве де не чи ње ни це, не дво сми сле-
но се мо же твр ди ти да гло ба ли за ци ја ра ди кал но и убр за но ме ња 
по ли тич ки пеј заж. Исто риј ски не за пам ће на бр зи на про ме на и ком-
пре си ја на ре ла ци ји про стор-вре ме ме ња ју по зи ци ју др жа ве на ме-
ђу на род ном пла ну, али и за ди ру у ње ну са му срж и уну тра шњу 
струк ту ру. Усло ви ова ко „ску пље ног“ про сто ра у ко ме до ми ни ра ју 
ин те ре си моћ них по је ди на ца, ор га ни за ци ја, тран сна ци о нал них ло-
би ја и гру па ци ја, дра ма тич но су жа ва ју про стор за де ло ва ње ма-
њих и сла би јих др жа ва. Ипак, на ци о нал не др жа ве и да ље оста ју 
кључ ни ак те ри у ме ђу на род ним од но си ма. То се нај у пе ча тљи ви је 
ви ди на при ме ру об но вље ног др жав ног ин тер вен ци о ни зма у мно-
гим за пад ним зе мља ма. Глав ни узрок то ме мо же се про на ћи у не-
мо гућ но сти За па да да од го во ри на нео че ки ва не и не про јек то ва не 
по сле ди це гло ба ли за ци је. Тран зи ци ја мо ћи ка до ско ра шњим зе-
мља ма пе ри фе ри је и по лу пе ри фе ри је (Ки на, Ин ди ја, Бра зил и сл.) 
при мо ра ва вла де за пад них зе ма ља да све ви ше при бе га ва ју ре ви зи-
о ни стич ким ме ра ма у ци љу спа ша ва ња сво јих по ср ну лих при вре-
да. Та кви про гра ми да нас су при сут ни у до ско ро нај ли бе рал ни јим 
по рет ци ма За па да, а нај у пе ча тљи ви ји је сва ка ко Оба мин про је кат 
об но ве др жав ног си сте ма со ци јал не и здрав стве не за шти те и по ку-
ша ја по врат ка еле ме на та „др жа ве-бла го ста ња“ ко ји су у САД функ-
ци о ни са ли то ком ше зде се тих го ди на. На кон то га, а из ра зи то то ком 
осам де се тих го ди на, у пе ри о ду вла да ви не Мар га рет Та чер (Thatch-
er, Mar ga ret) и Ро нал да Ре га на (Re gan, Ro nald) усле ди ла је, из да-

30) Car pen ter, Da niel P, ForgingtheBureaucraticAutonomy:Reputations, NetworksandPolicy
InnovationsinExecutiveAgencies,Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2001, стр. 28. 
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на шње пер спек ти ве, пре ко мер на ли бе ра ли за ци ја јав них сер ви са 
и ли бе ра ли за ци ја тр жи шта са по сте пе ним из ра ста њем ути цај них 
при ват них мо но по ла. У прак си, то је озна чи ло сла бље ње на ци о-
нал них тр жи шта, озна ча ва ју ћи не кон ку рент ску гло бал ну тр го ви ну 
у ко јој је на ста вљен тренд на го ми ла ва ња ма те ри јал них ре сур са у 
уском кру гу ода бра не фи нан сиј ске ели те. Мно го број не зло у по тре-
бе, па и усва ја ње нор ми и при ла го ђа ва ње ин сти ту ци ја по тре ба ма 
тих оли го мо но по ла, све до че да се да нас са мо у рет ким слу ча је ви ма 
мо же го во ри ти о истин ским де мо кра ти ја ма, већ пре вас ход но о псе-
у до-де мо крат ским ре жи ми ма, са ума ње ним мо гућ но сти ма гра ђа на 
да уче ству ју у по ли ти ци.31) Ра сту ћа дис кре пан ца из ме ђу нај бо га ти-
јих и нај си ро ма шни јих, али и ума ње не мо гућ но сти сред ње кла се 
да ути че на по ли тич ке про це се узро ко ва ли су кри зу ле ги ти ми те та 
и сво је вр сни „де мо крат ски де фи цит“, до во де ћи у пи та ње функ ци-
о ни са ње за пад них де мо крат ских по ре да ка. 

Ти ме се очи глед но по ка зу је да је гра ђан ска пар ти ци па ци ја у 
до но ше њу ви тал них по ли тич ких од лу ка је дан у ни зу нео п ход них 
пред у сло ва у ци љу ја ча ња по љу ља ног др жав ног ка па ци те та. Ин-
сти ту ци о нал но ус по ста вља ње „ве то тач ке“ ко ју пред ста вља ју по-
ли тич ки ак тив ни гра ђа ни чи је се де ло ва ње ис по ља ва би ло у фор ми 
ме ха ни за ма ди рект не де мо кра ти је или, пак, јав не де ли бе ра ци је мо-
же под ста ћи от пор ност др жа ве на спољ не иза зо ве ко ји ра ди кал но 
мо гу из ме ни ти њен ка па ци тет. Овим пу тем је исто вре ме но мо гу ће 
огра ни чи ти не спу та но де ло ва ње еко ном ских и по ли тич ких ели та 
ко је че сто те че опо зит но ин те ре си ма ши рих дру штве них сло је ва.

Још јед на по тен ци јал на прет по став ка успе шног очу ва ња и по-
ди за ња др жав ног ка па ци те та је кре и ра ње ин сти ту ци о нал ног ам-
би јен та ко јим се обез бе ђу је аде кват на кон тро ла фи нан сиј ских то-
ко ва и пра вил на упо тре ба рас по ло жи вих ре сур са. Као што је већ 
по ме ну то у прет ход ном де лу из ла га ња, ма те ри јал ни ре сур си чи не 
око сни цу успе шне им пле мен та ци је јав них по ли ти ка и ис по ру ке 
јав них до ба ра. То зах те ва упра во ан га жман др жа ве и од го вор не по-
ли тич ке кла се у ре гу ли са њу еко ном ских ак тив но сти. То на рав но 
не зна чи да би јед на ле ви ја тан ска уло га др жа ве мо гла у пот пу но-

31) Слич но о том про бле му го во ре Ми ша Сто ја ди но вић и Је ле на То до ро вић на гла ша ва ју ћи 
ко ор ди на ци ју др жав них ин сти ту ци ја, дру штве них ор га ни за ци ја са по себ ном уло гом 
гра ђан ског дру штва ка ко би се до сти гли од ре ђе ни ка па ци те ти нео п ход ни за оства ри-
ва ње од ре ђе них ци ље ва и за да та ка. Ви де ти у Сто ја ди но вић, Ми ша, То до ро вић, Је ле на, 
„Иза зо ви раз во ја де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру-
штву“, Српскаполитичкамисао, 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, 
стр. 65.
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сти за ме ни ти ег зи сти ра ју ћи ли бе рал ни тр жи шни обра зац, али би, 
сва ка ко, ре ре гу ла ци ја од ређ них сер ви са из ме ште них у при ват ни 
сек тор мо гла до при не ти об но ви др жав ног ка па ци те та и мо ћи. Ка ко 
твр ди Карл По ла њи (Po lanyi, Karl), не спу та на кон ку рен ци ја је во-
ди ла на стан ку мо но по ла, што је кон се квент но узро ко ва ло ве ли ку 
де пре си ју два де се тих и три де се тих го ди на про шло га ве ка.32) При-
мет но је да је тај фак тор „кон ти ну и ра не и нео ме те не кон ку рент но-
сти“ ко ји ис прав но уоча ва По ла њи, ме ђу глав ним узроч ни ци ма и 
са да шње еко ном ске кри зе. Да кле, тр жи шна кон ку рен ци ја без пра-
во вре ме не и ефи ка сне уло ге др жа ве ре ду ку је њен ка па ци тет, иако 
се ис пр ва ве ро ва ло да ће при вред ни раст у кон тек сту нео гра ни-
че не тр жи шне ли бе ра ли за ци је во ди ти аку му ла ци ји ре сур са (кроз 
так се и по ре зе) и ја ча њу др жав ног ка па ци те та. Ипак, та тр жи шна 
утак ми ца је са соп стве ним из ме шта њем на гло бал ни план ра пид но 
ума њи ла мо гућ ност др жав не ин тер ве ци је у еко ном ском по љу. Те-
ри то ри јал но из ме шта ње про из вод них по го на и ка пи та ла де ва сти-
ра ло је по тен ци јал др жа ве у при ку пља њу ре сур са са це ло куп но сти 
свог про сто ра, чи ме је оне мо гу ће на ап со лут на кон тро ла ма те ри-
јал не ре про дук ци је, што дра ма тич но ме ња по зи ци ју и пер цеп ци-
ју дру штва о др жа ви и по рет ку. Уко ли ко не ма по ли тич ке по др шке 
др жав ним ме ра ма, да ли у је у та квој си ту а ци ји мо гу ће го во ри ти 
о ја ча њу др жав ног ка па ци те та, или о оно ме што за Миг да ла пред-
ста вља про дор др жа ве у дру штво? И да ли је за ми сли во да др жа ва 
мо же би ти ко рек тив дру штве них вред но сти ка да не ма гра ђан ског 
по ве ре ња?

Ва лер штај но ва пред ви ђа ња о кри зи гло бал ног ка пи та ли стич-
ког по рет ка у пот пу но сти су се об и сти ни ла.33) Пре ко мер на аку му-
ла ци ја ка пи та ла и „тр ка до дна“ до ве ли су до дна ак ту ел ног еко ном-
ског и по ли тич ког по рет ка и сла бље ња по зи ци је са вре ме не др жа ве. 
Сам Ва лер штајн не пру жа ја сну ви зи ју по рет ка ко ји ће за ме ни ти 
ли бе рал но-ка пи та ли стич ки, али са ве ли ком из ве сно шћу мо же се 
твр ди ти да ће пред сто је ћи по ре дак озна чи ти по вра так на ци о нал не 
др жа ве и ње ног ка па ци те та у пр ви план.

32)  По ла њи, Карл, Великатрансформација, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 75.
33)  Ва лер штајн, Има ну ел, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005. 



стр:103119.

- 117 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

ЛИТЕРАТУРА

• Be a sley, Ti mothy, Per sson, Tor sten, „Fra gi le Sta tes and De ve lop ment Po-
licy“, JournaloftheEuropeanEconomicAssociation, vol. 9, iss. 3, Euro-
pean Eco no mic As so ci a tion, 2011.

• Bull, He dley, TheAnarhicalSociety,Co lum bia Uni ver sity Press, 1977.

• Cre paz, Mar kus M. L, Mos ser, Ann, „The Im pact of Col lec ti ve and Com-
pe ti ti ve Ve to Po ints on Re di stru bu tion in the Glo bal Age“, pa per pre sen-
ted at School of Pu blic and In ter na ti o nal Af fa irs, Uni ver sity of Ge or gia.

• Fu kuyama, Fran ces, State Building: Governance and World Order in
TwentyFirstCentury, Pro fi le Bo oks, 2004.

• Har vey, Da vid, TheConditionofPostmodernity:AnEnquiryintotheOri
ginsofCulturalChange, Blac kwell Pu blis hers, Cam brid ge, Mas sac hu-
sets, 1989.

• Hirst, Paul, Thomp son, Gra ham, GlobalisationinQuestion: TheInterna
tionalEconomyandthePossibilitiesofGovernance, Cam brid ge: Po lity 
Press, 1999.

• Ho og he, Li es beth Marks, Gary, MultiLevelGovernanceandEuropean
Integration,Row man & Lit tle fi eld, New York, 2001. 

• Kra sner, Step hen D, „Abi ding So ve re ignty“, InternationalPoliticalSci
enceReview, vol. 22, no. 3, TransformationofInternationalRelations:
BetweenChangeandContinuity,Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd, 2001.

• Man del ba um, Mic hael, ed, Postcommunism:FourPerspectives“, Co un-
cil for Fo re ign Re la ti ons, 1996.

• Mann, Mic hael, TheSourcesofSocialPower,Vol.2:TheRiseofClasses
andNationStates,17601914,Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993.

• McGrew, Ant hony, Le wis, P. G, eds, GlobalPolitics:Globalizationand
theNationState, Cam brid ge: Po lity Press, 1992.

• Mig dal, Joel, StrongSocietiesandWeakStates:StateSocietyRelations
and StateCapabilities in the ThirdWorld,Prin ce ton Uni ver sity Press, 
1988.

• Ra do je vic, Mi o drag, „Euro pean Stan dards and Con sti tu ti o nal Chan ges in 
Ser bia“, SerbianPoliticalThought, vol. 4, no. 2, In sti tu te for Po li ti cal 
Stu di es, 2011.

• Ron di nel li, Den nis A, Che e ma, eds, Reinventing Government for the
TwentyFirstCentury:StateCapacityinaGlobalizingSociety, Ku ma rian 
Press Inc, 2003.



- 118 -

ДРЖАВНИКАПАЦИТЕТУУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕПетарМатић

• Ro se nau, Ja mes N, Along theDomesticForeignFrontier:ExploringGo
vernance inTurbulentWorld, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
Mas sac hu sets, 1997.

• Schol te, Jan Aart, „De fi ning Glo ba li sa tion“, TheWorldEconomy, vol. 31, 
iss. 11, John Wil ley and Sons, 2008.

• We iss, Lin da, ed, „Sta tes in Glo bal Eco nomy: Brin ging Do me stic In sti tu-
ti ons Back In“, CambridgeSeriesinInternationalRelations, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 2003.

• Ма тић, Пе тар, „По ли тич ка мо дер ни за ци ја у ери гло ба ли за ци је“, Срп
скаполитичкамисао, 1-4/2004, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2004.

• По ла њи, Карл, Великатрансформација, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2003.

• То до ро вић, Је ле на, „Ср би ја и по ли ти ка усло вља ва ња Европ ске Уни-
је“,Политичкаревија, 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2011.

• WorldDevelopmentReport,TheStateinaChangingWorld,World Bank, 
Ox ford Uni ver sity Press, 1997.

• Сто ја ди но вић, Ми ша, То до ро вић, Је ле на, „Иза зо ви раз во ја де мо крат-
ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, 
Српскаполитичкамисао, 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2012.

• Сто ја но вић, Ђор ђе, „Про блем др жав ног, ад ми ни стра тив ног и по ли-
тич ког ка па ци те та: „Ана то ми ја“ Ср би је као сла бе др жа ве“, Српска
политичкамисао, vol. 18, бр. 4/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2011.

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

• Ми ро вић, Алек сан дра, Ма тић, Пе тар, Изазовиипарадоксиглобали
зације,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.

• Vuk ce vic, De ja na, L’emergenced’uneEuropedeladefense:difficulteset
perspectives, Edi ti ons uni ver si ta i res euro pe en nes, Pa ris, 2010. 

PetarMatic
NATIONALCAPACITYINTERMSOFGLOBALIZATION

Resume
Thispaperisfocusedonstatecapacityintheeraofglo
balization.Numerousaspectsandconsequencesofgloba
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lizationhavedirectimpactonstatecapacity,aswellason
itssovereigntyandautonomy.Firstpartoftextisdedica
ted towards epistemological and theoretical explanation
ofstatecapacityandrelatedphenomena’s.Itincludesdif
ferentacademicapproaches,wherestatecapacityisdefi
nedasfiscalcapacityofstateanditspotentialinresources
acumulation,butalsothosewhichstatecapacityseeasits
posibilitytoinfluencesocietyandsocialrelations.Moreo
ver,problemsintransitionalstatecapacitybuildingisone
ofkeypointsinthispart.
Followingchapterdealswithseveralglobalizationcom
ponents and its outcomes on state capacity. In contem
poraryworld,wecanhardlyspeakaboutoneglobaliza
tion,orone,straightforwardglobalization.Whatweare
presentlywitnessingisworldwithoutunifiedculture,and
worldofdifferentvisionsonglobalization.According to
this,statebuildingradicallyvariesamongcountriesand
regions.Adaptive,transformativecapacityofstateisone
amongpossibleresponsestoglobalizationchallenges.Se
cond,practice insomedevelopedcountries(Switzerland
isexcellentexample)hasproventhatmultiplied„vetopo
ints“,wherecitizenshavesignificantroleindecisionma
kingprocessaremorereluctanttomentionedchallenges.
Finally, concluding part is oriented towards pro
viding potential institutional changes and reforms
whichcouldoverreachproblemsofstatenessinglo
balizing world. Author points on political support
and citizen’s participation in political processes as
oneofmostimportanttargetsinstaterebuilding.Re
affirmationofsocial,healthandotherwelfarepolici
esinwidelyrecognizedliberalsystems(USA,Great
Britain)signsnewerainstatebuildingandineffici
ency of current global order. It also signs turnover
and“greatcomeback”ofnationalstate.
Keywords:globalization;statecapacity;adaptivecapa
city;vetopoints;state;society;infrastructuralpower;in
stitutions.

 Овај рад је примљен 23. маја 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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Сажетак

Питањимареформесистемалокалнесамоуправезна
чајнијесеприступилокроздоношењеновихзаконских
решења(ЗаконаолокалнојсамоуправииЗаконаоло
калним изборима) из 2002. и 2007. године којима су
уведенидругачијисистемифункционисањаирадало
калнихсамоуправауодносунапериодод1992до2000.
године,аизмеђуосталогимоделилокалнихизборних
системаиорганизацијелокалневластикојисубилиу
складусаискуствимаирешењимаразвијенихевроп
ских и светских земаља, што је један од значајних
аспекатаовограда.Заових20такгодинапраксаје
показалаодређенеслабостилокалнихизборнихсисте
макојесусеиспољилепресвегаувећинскомизборном
системудо2000.године,апоследњих10такгодина
иупропорционалномизборномсистемуИстовремено
сетражииодговарајућимоделорганизацијелокалне
власти, практично од увођења вишестраначког си
стема,причемусвакиодмоделаимасвојепредности
имане.Непостојиидеалнимоделлокалногизборног
система нити организације локалне власти нигде у
развијеномсветуалисеупостојећимзаконскимусло
вимаипримеренимнашојисторијиитрадицијимогу
пронаћирешењакојаћеублажитивећинунегативних
последица у погледу карактера изборног система и
проналажењаадекватниходговоранапостојећере
лацијеиодносеумоделуорганизовањалокалнихвла
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скупштинеграда.
Кључне речи: локална самоуправа, локални изборни
системи, модели организације локалне власти, пар
тијскафрагментација, градоначелник, градско веће,
градскаскупштина.

Pо сто ји ве ли ки број де фи ни ци ја ло кал не са мо у пра ве, као и си-
сте ма ло кал не са мо у пра ве. Дра ган Су бо тић од ре ђу је ло кал ну 

са мо у пра ву као ло кал ну власт ко ја има од ре ђе ни сте пен сло бо де, 
са мо стал но сти и ма те ри јал них мо гућ но сти за оства ри ва ње сво јих 
из вор них и уста вом га ран то ва них функ ци ја. У ло кал ним за јед ни-
ца ма у ко ји ма се нај че шће оства ру је ло кал на са мо у пра ва, ускла-
ђу ју се и за до во ља ва ју при мар ни, жи вот ни и сва ко днев ни ин те ре-
си гра ђа на. О тим ин те ре си ма од лу чу ју са мо гра ђа ни не по сред но 
или пре ко иза бра них пред став ни ка ор га на. Због то га се ка же да 
је ло кал на са мо у пра ва јед на од нај зна чај ни јих по ли тич ких ин сти-
ту ци ја.1) У по гле ду де фи ни са ња си сте ма ло кал не са мо у пра ве, Ра-
ди во је Ма рин ко вић од ре ђу је си стем ло кал не са мо у пра ве као онај 
део по ли тич ког уре ђе ња (под си стем) ко ји чи не уста вом и за ко ном 
утвр ђе на вр ста је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, скуп њи хо вих пра ва 
и по сло ва, ор га ни за ци ја ор га на, си стем фи нан си ра ња и од но са ло-
кал них и цен трал них ор га на.2) 

Са вре ме ни си стем ло кал не са мо у пра ве под ра зу ме ва вер ти кал-
ну и хо ри зон тал ну ор га ни за ци ју вла сти, а то укљу чу је: је ди ни це и 
ни вое ло кал них са мо у пра ва (број и ве ли чи на је ди ни ца ло кал них 
са мо у пра ва, ни вои ор га ни за ци је ло кал них са мо у пра ва, од но си из-
ме ђу раз ли чи тих ни воа ло кал них са мо у пра ва); над ле жно сти и на-
чин ор га ни за ци је ло кал них са мо у пра ва (над ле жно сти и по сло ви, 
вр сте ор га на-из вр шни и управ ни, на чин из бо ра и осо би не ор га-
на, мо де ле ор га ни за ци је ло кал не са мо у пра ве и вла сти, на чин од-
лу чи ва ња и кон тро ле); ло кал не из бор не си сте ме и раз ли чи те мо-
де ле (про пор ци о нал ни, ве ћин ски, раз ли чи ти ме шо ви ти мо де ли); 
фи нан си ра ње ло кал них са мо у пра ва; пру жа ње јав них услу га кроз 
сек то ре јав них по ли ти ка; од нос др жав них ор га на и ор га на ло кал не 
са мо у пра ве; од нос ло кал не са мо у пра ве и ло кал ног ста нов ни штва; 
са рад њу и асо ци ја ци је из ме ђу раз ли чи тих ло кал них са мо у пра ва; 

1) Дра ган Су бо тић, Реинжењеринглокалнесамоуправе(„стари“и„нови“законолокал
нојсамоуправи), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 14-15

2) Ра ди во је Ма рин ко вић, Локалнасамоуправастареиновенедоумице, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 16
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прав ну за шти ту ло кал не са мо у пра ве. Ове ка рак те ри сти ке су по ла-
зна осно ва за утвр ђи ва ње си сте ма ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји у 
да на шње вре ме.

Сви еле мен ти си сте ма су од ве ли ке ва жно сти за нор мал но 
функ ци о ни са ње и рад ло кал них са мо у пра ва, а ди рект на ве за на ро-
чи то је из ра же на из ме ђу од го ва ру је ћег мо де ла ло кал ног из бор ног 
си сте ма и ор га ни за ци је ло кал не вла сти.

Ло кал ни из бо ри су вр ста из бор ног про це са ко јим се би ра ју 
пред став нич ки ор га ни у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Раз ли-
ку ју се од пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра пре ма струк-
тур ним, про це сним и са др жај ним обе леж ји ма, али и по по ли тич-
ком ути ца ју и ва жно сти. Раз ли чи те вр сте и ни вои ло кал них из бо ра 
усло вље ни су др жав ним уре ђе њем. У фе де рал ним, ре ги о нал ним 
и уоп ште де цен тра ли зо ва ним др жа ва ма раз ли ку ју се ре ги о нал ни, 
од но сно из бо ри у фе де рал ним је ди ни ца ма и ло кал ни из бо ри, а у 
уни тар ним и цен тра ли зо ва ним др жа ва ма из бо ри за цен трал не ор-
га не вла сти и ло кал ни из бо ри.3) Рет ки су при ме ри кон сти ту и са ња 
из бор них си сте ма за ко је се мо же твр ди ти да су ре зул тат па жљи вог 
уре ђи ва ња на осно ву исто риј ских, ет нич ких, по ли тич ких, кул ту-
ро ло шких, тех нич ких и дру гих кри те ри ју ма. Че шћи су при ме ри да 
се из бор ни си стем би ра из два основ на раз ло га. Пр во, за то што 
по ли тич ки ак те ри не ма ју до вољ но ин фор ма ци ја и зна ња о кон се-
квен ца ма по је ди них ти по ва из бор ног си сте ма па по се жу за „по-
ли тич ком тран сплан та ци јом“ не ког из бор ног мо де ла ко ји се ко ри-
сти као узор. Дру го, за то што из бор ни ак те ри сво ја зна ња ко ри сте 
за про мо ци ју оног из бор ног си сте ма ко ји уве ћа ва њи хо ве шан се у 
из бор ној утак ми ци, про гла ша ва ју ћи га за „са вр ше ни“, „нај бо љи“, 
„нај де мо кра тич ни ји“. И је дан и дру ги при ступ ни је сти му ла ти ван 
за кон со ли да ци ју де мо крат ских уста но ва. Али те жња да се про јек-
то ва ним из бор ним си сте мом оства ри по ли тич ка пред ност у од но су 
на по ли тич ке ри ва ле увек је до ми нан тан фак тор у об ли ко ва њу из-
бор ног си сте ма-че сто и пре су дан.4)

Са вре ме на на у ка о по ли ти ци по зна је два основ на ста но ви шта 
о ин тер ак тив ним про це си ма из ме ђу ло кал них и на ци о нал них из-
бо ра. Пре ма пр вом ста но ви шту, из ме ђу ове две вр сте из бо ра не по-

3) Vin cent Hof fmann- Mar ti not, LocalelectionsinEurope, In sti tut de Ci en ci es Po li ti qu es i So-
ci a les, Bar ce lo na, 1994, p. 105

4) Зо ран Лу чић, Ми лан Јо ва но вић, Зо ран Сто иљ ко вић, Ђор ђе Ву ко вић, Препорукезаиз
менуизборногзаконодавствауСрбији, Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о-
град, 2009, стр. 5
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сто је зна чај не раз ли ке јер ло кал ни из бо ри пред ста вља ју са мо „пу-
ку ре флек си ју“ на ци о нал них из бо ра. Дру го су прот но ста но ви ште 
го во ри о „пре до ми нант но-не стра нач кој“ при ро ди ло кал них из бо-
ра, као њи хо вом глав ном ка рак те ри сти ком у ко ји ма би ра чи вред-
ну ју из бор не ак те ре на осно ву њи хо вих ста во ва пре ма кон крет них 
пи та њи ма јав них по ли ти ка, а не круп них дру штве них те ма. За то у 
ло кал ним из бо ри ма до ми ни ра ју пи та ња пу те ва, во до во да, ка на ли-
за ци ја, одр жа ва ња јав них по вр ши на, об да ни шта и сл, а не те ме од 
на ци о нал ног зна ча ја.5) Ка кав ће би ти мо дел из бор ног си сте ма за ви-
си од ве ћег бро ја фак то ра, као што су: си стем др жав ног уре ђе ња, 
сте пен раз ви је но сти по ли тич ке кул ту ре, ни вои де цен тра ли за ци је, 
ка рак те ри сти ка пар тиј ског си сте ма, тра ди ци је, ути ца ја и ин те ре са 
по ли тич ких ели та, итд. Прак са и на у ка бе ле же раз ли чи те мо да ли-
те те ве ћин ских и про пор ци о нал них ло кал них из бор них си сте ма, 
баш као и ра зно вр не ме шо ви те мо де ле истих.

ЛОКАЛНИИЗБОРНИСИСТЕМИУЕВРОПИИСВЕТУ

Ло кал ни из бор ни си стем у ве ли кој ме ри ди рект но ути че на 
од ре ђи ва ње мо де ла ор га ни за ци је ло кал не вла сти. Раз ли чи та су 
европ ска ис ку ства у овом по гле ду. Она иду од хар мо ни зо ва но сти 
из бор них си сте ма на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу, у че му пред-
ња че Бел ги ја (про пор ци о нал ни из бо ри са за тво ре ним не бло ки ра-
ним ли ста ма и пре фе рен ци јал ним гла са њем) и Ир ска (по је ди нач-
но пре но си во гла са ње са над ме та њем по је ди нач них кан ди да та у 
ма лим ви ше ман дат ним је ди ни ца ма и рас по де лом ман да та пре ма 
мо ди фи ко ва ној Дру по вој кво ти у пр вом и с по ступ ком пре но ше ња 
гла со ва у дру гом по ступ ку). 

Ве ли ка Бри та ни ја је ва жи ла за при мер хар мо ни зо ва ног из бор-
ног си сте ма. Ме ђу тим, у по след ње вре ме она се мо же ко ри сти ти 
као при мер де хар мо ни за ци је из бор ног пра ва- у Се вер ној Ир ској 
при ме њу је се си стем по је ди нач ног пре но си вог гла са; но во кон сти-
ту и са ни пар ла мен ти Шкот ске и Вел са би ра ју се по сег мен ти ра ном 
из бор ном мо де лу, а по сла ни ци за Европ ски пар ла мент по про пор-
ци о нал ном из бор ном мо де лу.6) На на ци о нал ном ни воу се из бо ри 

5) Ho ward Ha mil ton, „The Mu ni ci pal Vo ter: Vo ting and Non vo ting in City Elec ti ons“, Ameri
canPolticalScienceRewiew, New York, 1971, (45) 4: 1135-1140

6) Ми лан Јо ва но вић, „Из бор ни си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји-мо де ли за ре фор му 
из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Београддемократскаметропола, уред ни ци: Ву ка шин 
Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Цен тар за де мо кра ти ју, 
Бе о град, 2009, стр. 182
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одр жа ва ју по мо де лу ре ла тив не ве ћи не, а на ло кал ном исто та ко 
плус мо дел пре но си вог гла са ња.

У Ита ли ји се на ло кал ним из бо ри ма (за оп шти не, про вин ци је 
и ре ги о не) нај че шће при ме њу је про пор ци о нал ни пар тиј ски си стем 
са ви ше из бор них је ди ни ца, са мо ди фи ка ци јом Дон то вог мо де ла.7) 
У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма по сто ји из у зет но ве ли ка ра-
зно ли кост из бор них си сте ма од др жа ве до др жа ве, као и ра зно вр-
сност мо де ла па ти ме и ор га на вла сти. Мо де ли из бо ра ва ри ра ју и 
при сут ни су ве ћин ски, про пор ци о нал ни и све при сут ни ји ме шо ви-
ти. За ни мљи во је да нај ве ћи број ло кал них вла сти (пре ко ¾) не ма 
пар тиј ске из бо ре, а и ка да по сто је пар ти је оне че сто не ма ју по себ-
но ве ли ки ути цај.8) У Аустра ли ји и на Но вом Зе лан ду, ка да су у 
пи та њу ло кал ни из бо ри, углав ном су за сту пље ни про пор ци о нал ни 
из бо ри, са уме ре но ја ким пар ти ја ма, са ви ше из бор них је ди ни ца.

Ка да су у пи та њу мо де ли из бо ра за гра до на чел ни ка, та ко ђе су 
ра зно вр сна европ ска и свет ска ис ку ства. У Фран цу ској се гра до на-
чел ни ци би ра ју по сред ним пу тем при че му мо ра ју да до би ју ап со-
лут ну ве ћи ну у пр вом и дру гом кру гу из бо ра и ре ла тив ну ве ћи ну у 
тре ћем кру гу (ман дат гра до на чел ни ка тра је 6 го ди на).

Ита ли ја је прет ход ник по кре ту ко ји се ра ши рио дуж Евро пе у 
ко рист не по сред ног из бо ра гра до на чел ни ка.9) У оп шти на ма у ко ји-
ма жи ви ви ше од 15.000 ста нов ни ка спро во ди се не по сре дан из бор 
за гра до на чел ни ка ап со лут ном ве ћи ном, а ман дат им тра је 4 го ди-
не. Исти мо дел је за сту пљен и у Сло ве ни ји и Ру му ни ји са исто вет-
ним вре ме ном тра ја ња ман да та, док је у Не мач кој ман дат гра до-
на чел ни ка од 5-9 го ди на, у за ви сно сти од по кра ји не. Не по сред ни 
из бо ри за гра до на чел ни ка пре о вла ђу ју и у САД-у, Но вом Зе лан ду, 
Аустра ли ји, као и у Ве ли кој Бри та ни ји.

Ге не рал но гле да ју ћи, у Евро пи и све ту пре о вла ђу је про пор-
ци о нал ни из бор ни си стем са раз ли чи тим мо да ли те ти ма, а за сту-
пље ност ди рект ног или ин ди рект ног из бо ра за гра до на чел ни ка је 
у не кој рав но те жи.

7) Сне жа на Ђор ђе вић, Ренесансалокалневластиупореднимодели, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Чи го ја Штам па, Бе о град, 2002, стр. 106

8) Jef frey M. El li ot, She ikh R. ALI, TheStateandLocalGovernmentPoliticalDictionary, ABC 
Clio, San ta Bar ba ra, Ca li for nia, Ox ford, En gland, 1988, p. 261

9) Mag ni er Anick, Is theStrongItalianMayoralwaysstrong? Con fe ren ce on “The Po li ti cal 
Exe cu ti ve in Lo cal Go vern ment”, Oden se, 2003, p. 1
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Упра во због ди ле ме ко ји је из бор за гра до на чел ни ке бо љи, 
Кон грес ло кал них и европ ских вла сти је то ком ма ја 2004. го ди не 
усво јио Пре по ру ку број 151 у ко јој се ја сно ис ти чу пред но сти и 
не до ста ци не по сред но иза бра них пред став ни ка из вр шне вла сти. У 
пред но сти се убра ја ју: ве ћа ле ги тим ност, ве ћа иден ти фи ка ци ја са 
гра ђа ни ма и ло кал ном за јед ни цом, бо ље упра вља ње и ве ћа ста бил-
ност ко ја се по сти же кроз ја сну по де лу вла сти, брзинa ад ми ни стра-
тив них про це ду ра и од лу чи ва ња. Као кључ ни не до ста ци ис ти чу се 
по ли тич ки за сто ји, ја ча ње по пу ли зма, сла бље ње ути ца ја стра на ка 
и пре те ра на кон цен тра ци ја мо ћи у ру ка ма јед ног чо ве ка. По ли тич-
ки за сто ји мо гу да се ис по ље из ме ђу гра до на чел ни ка и скуп шти не 
оп шти не (гра да) у по гле ду до но ше ња и ре а ли за ци је бу џе та, а кон-
цен тра ци ја мо ћи јед не лич но сти мо же да до ве де до по ла ри за ци је 
од лу чи ва ња и сла бље ња уло ге скуп шти не, као и до за сто ја у раз во-
ју стра нач ког си сте ма.10)

ЛОКАЛНИИЗБОРНИСИСТЕМИУСРБИЈИ
ОД1992.ГОДИНЕДОДАНАС

Већ на по чет ку тран зи ци је по ли тич ким стран ка ма је обез бе ђен 
ап со лут ни мо но пол на ба вље ње по ли ти ком па је око че ти ри пе ти не 
гра ђа на Ср би је оста ло ван по ли тич ког ор га ни зо ва ња, али ни она 
пар тиј ски ор га ни зо ва на пе ти на не ма го то во ни ка квог ути ца ја на 
по ли ти ку би ро кра ти зо ва них стра на ка.11)

Ка да је Ср би ја у пи та њу, ве ћин ски из бор ни си стем ко ји је био 
у три из бор на ци клу са у Ср би ји (1992, 1996, 2000) ис та као је у пр-
ви план две или три по ли тич ке стран ке и ко а ли ци је ко је су осва ја ле 
пре ко 75% свих гла со ва (Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Срп ска 
ра ди кал на стран ка, ДЕ ПОС и ДОС) и од бор нич ких ман да та, при 
че му је прин цип про пор ци о нал но сти био у ве ли кој ме ри угро жен. 
Оно што је упа дљи во је сте да у том вре мен ском пе ри о ду ни је би ло 
хар мо ни зо ва но сти си сте ма из бо ра на др жав ном и ло кал ном ни воу, 
из ра зи то је из ра же на стра нач ка фраг мен та ци ја, осла бљен ка рак тер 
про пор ци о нал но сти и не до вољ не за сту пље но сти ма њих по ли тич-
ких стра на ка.

10) Re com men da tion 151 (2004) on advan ta ges and di sa dvan ta ges of di rectly elec ted lo cal exe-
cu ti ve in the light of the prin ci ples of the Euro pean Chap ter of Lo cal Self Go vern ment

11) Дра ган Ж. Мар ко вић, „Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је по ли тич ких пар ти ја“, Срп ска по-
ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2012, стр. 224
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То ком 2002. го ди не усво јен је но ви За кон о ло кал ним из бо ри-
ма (Сл. гла сник РС, бр. 33/02) ко јим је из вр ше на те мељ на про ме на 
из бор ног си сте ма и ње го во уса гла ша ва ње и хар мо ни за ци ја са из-
бор ним си сте мом на на ци о нал ном ни воу. Пре шло је се на про пор-
ци о нал ни из бор ни си стем, оп шти на је би ла јед на из бор на је ди ни-
ца, из бор ни праг је био 3% ва же ћих гла со ва, а рас по де ла ман да та 
вр ши ла се пре ма Хер-Ни ма је ро вом ме то дом. Но вим за ко ном је, по 
пр ви пут, уве де но ди рект но би ра ње гра до на чел ни ка и пред сед ни ка 
оп шти на ко ји су мо ра ли да до би ју по др шку нај ма ње 3% упи са них 
би ра ча, а од ре ђе ни про це нат пра га из ла зно сти ни је био пред ви ђен 
за ко ном.12) Ова кав из бор ни си стем по ја чао је фраг мен та ци ју стра-
нач ког си сте ма и охра брио гра ђа не да уче ству ју на из бо ри ма (чак 
125 ли ста је осво ји ло од бор нич ке ман да те). Основ на сла бост за ко-
на ис по љи ла се у по гле ду не функ ци о ни са ња ло кал них са мо у пра ва 
ко ја се ис по ља ва не са мо у бло ка ди ра да скуп шти на оп шти на већ и 
кроз опо зив пред сед ни ка оп шти на (од 2004. до 2006. го ди не био је 
по кре нут опо зив у 27 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве).

Но вим За ко ном о ло кал ним из бо ри ма (Сл. гла сник РС, бр. 
129/07) за др жан је про пор ци о нал ни из бор ни си стем, по ве ћан је 
из бор ни праг са 3% на 5% са ци љем да се сма њи по ли тич ка фраг-
мен та ци ја и ма њи број по ли тич ких стран ка пре ђе из бор ни цен зус, 
а сло бод ни ман дат од бор ни ка је по стао пар тиј ски ве за ни ман дат. 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (Сл. гла сник РС, бр. 83/06) од ре ђе но је 
да из вр шне ор га не вла сти би ра скуп шти на оп шти не, с тим што је 
оста вље на устав на мо гућ ност да се гра до на чел ни ци би ра ју не по-
сред ним пу тем. Ипак, овим за кон ским ре ше њем из 2007. го ди не је 
уве ден исти мо дел из бо ра и за пред сед ни ке оп шти на и гра до на чел-
ни ке, да кле, по сред ним пу тем. За кон је увео но ви ин сти тут пар тиј-
ске кон тро ле од бор ни ка кроз по сто ја ње тзв. „блан ко остав ки“ ко ја 
ис ти че да од бор ник мо же да под но си о цу из бор не ли сте пре да сво-
ју блан ко остав ку ко ја са др жи из ја ву од бор ни ка да под но си остав-
ку на то ме сто, као и овла шће ње да ту остав ку под но си лац ли сте 
пре да пред сед ни ку скуп шти не оп шти не.

За ни мљи во је да се пр ви пут у исто ри ји ви ше стра нач ког си-
сте ма ис по љи ла хар мо ни зо ва ност у по гле ду пар ла мен тар них и ло-
кал них из бо ра, а ко ји су одр жа ни то ком ма ја 2008. го ди не (про-
пор ци о нал ни, јед на из бор на је ди ни ца, 5% из бор ни праг). Зна чај ни 

12) За кон о ло кал ним из бо ри ма, Сл. гла сник РС, бр.33/02
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ефек ти у по гле ду сма и ва ња стра нач ке фраг мен та ци је на из бо ри ма 
одр жа ним то ком 2008. го ди не ни су ис пу ни ли оче ки ва ња. 

Чак 127 пред ла га ча осво ји ло је ман да те-два ви ше у од но су на 
прет ход не из бо ре-77 њих ма ње од 10, а чак 50 ма ње од 5 ман да-
та, што све до чи да оче ки ва но ре дук ци о но деј ство ви шег из бор ног 
пра га ни је до шло до из ра жа ја, пр вен стве но због раз ли чи тих ко а-
ли ци ја.13) По ред то га, за др жан је си стем „пар ла мен та ри за ци је ло-
кал них из бо ра“ јер од ко јих стра на ка је фор ми ра на пар ла мен тар на 
ве ћи на, нај че шће се исто де ша ва ло и на ло кал ном ни воу. Пар тиј-
ски ве за ним ман да том је у ве ли кој ме ри спре че на „тр го ви на“ од-
бор нич ким ман да ти ма али је сло бо да де ло ва ња од бор ни ка све де на 
на ми ни мум (мо гућ ност да се ак ти ви ра блан ко остав ка уко ли ко од-
бор ник гла са су прот но ста во ви ма сво је стран ке па чак и уко ли ко 
ди ску ту је и за сту па не ко дру га чи је ми шље ње од ње го во ри упра во 
то ме у при лог).

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма (Сл. гла-
сник РС, бр. 54/11) уве де не су од ре ђе не но ви не као што су: уки-
да ње пар тиј ског и вра ћа ње сло бод ног ман да та од бор ни ка, као и 
уки да ње „блан ко“ остав ки, до де љи ва ње од бор нич ких ман да та пре-
ма ре до сле ду ли ста кан ди да та, а не пре ма то ме ка ко же ле ли сте 
пред ла га ча и као тре ћа но ви на ис ти че се за кон ска оба ве за да пред-
ла га чи из бор не ли сте мо ра ју да на сва ка три кан ди да та пред ло же 
јед ног ма ње за сту пље ног по ла. Ова за кон ска ре ше ња су при ме ње-
на на но ве ло кал не из бо ре ко ји су одр жа ни то ком ма ја 2012. го ди-
не. Не по сто је још сре ђе ни по да ци од бро ју ли ста пред ла га ча ко је 
су пре шли из бор ни цен зус на ло кал ним из бо ри ма одр жа ним то ком 
2012. го ди не али тај број сва ка ко ни је ни шта дра стич но ма њи у од-
но су на из бо ре одр жа не то ком 2004 и 2008. го ди не

Кроз по след ња три из бор на ци клу са ис по ље но је не ко ли ко за-
јед нич ких про бле ма ко ји су се од ра зи ли на функ ци о ни са ње ло кал-
них са мо у пра ва: гла са ње за за тво ре не бло ки ра не ли сте пред ла га ча, 
не из ди фе рен ци ран из бор ни праг за ко а ли ци је, при ме њи ва ње про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у ко јем су оп шти на и град тре ти-
ра ни као јед на из бор на је ди ни ца. Иде ја мо гу ћих ре ше ња мо ра да 
бу де усме ре на на сма њи ва ње фраг мен та ци је би рач ког те ла, бли жи 
и не по сред ни ји од нос кан ди да та и би ра ча, рав но мер ну и про пор-
ци о нал ну сра зме ру осво је них гла со ва и ман да та. Иде ал на ре ше ња 
не по сто је али сва ка ко да се сла бо сти мо гу убла жи ти при че му се 

13)  Ми лан Јо ва но вић, ци ти ран рад, стр. 203
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мо ра узе ти у об зир и из бор од го ва ра ју ћег мо де ла ор га ни за ци је ло-
кал не вла сти.

МОДЕЛИОРГАНИЗАЦИЈЕЛОКАЛНЕВЛАСТИ
УЕВРОПИИСВЕТУ

Мо дел ор га ни за ци је ло кал не вла сти од но си се на вр сту и при-
ро ду ор га на вла сти и ме ђу соб не аран жма не ко ји се из ме ђу њих ус-
по ста вља ју. У са став ни део сва ког мо де ла убра ја ју се на чи ни функ-
ци о ни са ња и основ ни прин ци пи ко ји ма се ру ко во де ор га ни вла сти 
у оба вља њу сво јих по сло ва. Оба ве зност аран жма на ис по ља ва се у 
по сто ја њу пред став нич ких ор га на вла сти, а у ве ћи ни раз ви је них 
де мо кра ти ја по сто је и из вр шни ор га ни, из ме ђу ко јих се ус по ста-
вља ју ра зно вр сни ти по ви од но са.

По ли тич ке на у ке де фи ни шу три мо де ла ор га ни за ци је ло кал не 
вла сти: мо дел гра до на чел ник-ве ће, ко ми сиј ски мо дел и ме на џер-
ве ће мо дел.

Мо дел ве ће-гра до на чел ник је кла си чан европ ски мо дел ко ји 
из ве сну пред ност да је пред став нич ком те лу у по гле ду упра вља ња 
ло кал ном са мо у пра вом, а гра до на чел ник се нај че шће на ла зи на че-
лу тог пред став нич ког те ла. По сто је два основ на об ли ка овог мо-
де ла: ја ка скуп шти на-слаб гра до на чел ник и сла ба скуп шти на-јак 
гра до на чел ник.

У Евро пи је ду го, као је ди ни мо дел по сто јао кла си чан европ-
ски мо дел ор га ни за ци је ло кал не вла сти: пар ла мен тар ни са ја ким 
пред став нич ким те лом и из вр шном вла шћу ко ја је у ма њој или 
ве ћој ме ри за ви сна од пред став нич ке (мо дел скуп шти на-гра до-
на чел ник). Са кри зом осам де се тих го ди на овај мо дел је по ка зао 
број не сла бо сти, док је аме рич ки мо дел ја ког гра до на чел ни ка, по-
ка зао број не пред но сти. Тај дру ги мо дел на зван гра до на чел ник-
ве ће (скуп шти на) је по чео да се ши ри и по европ ским гра до ви ма 
и оп шти на ма. Овај мо дел је, у пр вом мо да ли те ту ја ког ве ћа при-
су тан у ве ћи ни гра до ва Евро пе (Аустри ја, Не мач ка, Швај цар ска, 
Хо лан ди ја, Дан ска, Фин ска, Нор ве шка, Швед ска, Фран цу ска, Ита-
ли ја, Шпа ни ја и Пор ту га ли ја).14) Ме ђу тим и мо дел са ја ким гра до-
на чел ни ком до жи вља ва сво ју екс пан зи ју. Овај мо дел пред ста вља 

14) Сне жа на Ђор ђе вић, „Ста тут, над ле жно сти и по ли тич ка ор га ни за ци ја гра до ва“, у збор-
ни ку: У сусретновомстатусуградовареалностипотребе, уред ни ци Де јан Ми лен-
ко вић, Ду шан Да мја но вић, ПАЛ ГО Цен тар, Бе о град, 2007, стр. 42
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до ми нан тан на чин ор га ни за ци је вла сти аме рич ких гра до ва, али и 
јед ног бро ја европ ских гра до ва (Не мач ка, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ир ска, Сло ве ни ја, Пољ ска, Че шка, Сло вач ка, Бу гар ска, Цр на 
Го ра, итд).15) Овај дру ги об лик мо де ла ор га ни за ци је ло кал не вла сти 
у пр ви план ис ти че гра до на чел ни ка као кључ ну фи гу ру и но си о ца 
све о бу хват ног дру штве ног и еко ном ског раз во ја јер је не по сред но 
иза бран. За свој рад је од го во ран скуп шти ни, ко ја га и кон тро ли ше 
али са дру ге стра не рас по ла же и зна чај ним ин стру мен ти ма и над-
ле жно сти ма ко ји му омо гу ћа ва ју да ру ко во ди град ском упра вом и 
из вр шним ор га ном вла сти (од бо ром или ве ћем). 

Ко ми сиј ски мо дел об је ди њу је у јед ном рад ном те лу, ко ми си ји, 
и пред став нич ку и из вр шну вла сти, при че му је сва ки члан ко ми-
си је за ду жен за од ре ђе ни ре сор или област. Овај мо дел во ди по ре-
кло од фран цу ских гра до ва и то још из сред њо ве ков ног пе ри о да, а 
да нас се де ли мич но одр жао у јед ном бро ју европ ских гра до ва (На-
пуљ, Ман че стер, Осло, Рим, Ве не ци ја, Ли вер пул), као и у јед ном 
бро ју аме рич ких гра до ва сред ње и ма ле ве ли чи не.

Ве ће-ме на џер мо дел је за ми шљен да ис ко ри сти по тен ци ја ле и 
спо соб но сти ме на џе ра као екс пер та и про фе си о нал ца ко ји га ран-
ту је ква ли тет упра ве ума њи ва њем по ли тич ке ди мен зи је упра вља-
ња.16) Као мо дел се раз вио из стра те гиј ског упра вља ња ве ли ким 
ком па ни ја ма у ко ји ма је ме на џер цен трал на фи гу ра. Ре флек то ва но 
на ни во ло кал не са мо у пра ве то би зна чи ло да се град ски ме на џер 
као функ ци о нер би ра и сме њу је од стра не ве ћа. По ред то га, овим 
мо де лом је пред ви ђе но и по сто ја ње гра до на чел ни ка. Нај ве ћу при-
ме ну на шао је у САД-у, Аустра ли ји, Ка на ди, Но вом Зе лан ду, али се 
све ви ше при ме њу је и у ве ли ким европ ским гра до ви ма. На рав но, 
да би за жи вео у прак си по треб но је да по сто ји раз ви је на тр жи шна 
еко но ми ја, шко ло ва ни град ски ме на џе ри, ви сок сте пен ад ми ни-
стра тив не и по ли тич ке кул ту ре.

15) Сне жа на Ђор ђе вић, „Ор га ни за ци ја, ни вои вла сти и над ле жно сти-ком па ра тив на ис ку-
ства“, у збор ни ку: Београддемократскаметропола, уред ни ци: Ву ка шин Па вло вић, 
Сла ви ша Ор ло вић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 
2009, стр. 136

16) John Nal ban dian, ProfessionalisminLocalGovernment, Jas sey Bass Pu blis hers New York, 
1991, стр. 241
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МОДЕЛИОРГАНИЗАЦИЈЕЛОКАЛНЕВЛАСТИУСРБИЈИ
ОД1992.ГОДИНЕДОДАНАС

Ка да је Ср би ја у пи та њу, За ко ном о те ри то ри јал ној ор га ни за-
ци ји и ло кал ној са мо у пра ви из 1991. го ди не (Сл. гла сник РС, бр. 
42/91) и За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви из 1999. го ди не (Сл. гла-
сник РС, бр.49/99) уве ден је у не ком мо ди фи ко ва ном об ли ку мо-
дел ве ће- гра до на чел ник јер овим за кон ским ре ше њи ма ни је би ла 
пред ви ђе на функ ци ја гра до на чел ни ка већ су из вр шни по сло ви оба-
вља ни од стра не Из вр шног од бо ра и де ли мич но од стра не пред-
сед ни ка Скуп шти не оп шти не (у по гле ду ре а ли зо ва ња по ли ти ке и 
усво је них од лу ка Скуп шти не). У оста ле ор га не вла сти убра ја ли 
су се оп штин ска упра ва и скуп шти на оп шти не (гра да). Од нос из-
ме ђу ових ор га на ни је био нај бо ље де фи ни сан, на ро чи то на по љу 
по де ле вла сти. Скуп шти на оп шти не би ла је пред став нич ки ор ган 
вла сти ко ја се би ра ла на не по сред ним из бо ри ма, по си сте му пар-
тиј ских ли ста.

Оп штин ска скуп шти на до но си гла со ве ве ћи ном гла со ва при-
сут них од бор ни ка, под усло вом да сед ни ци при су ству је ве ћи на од 
укуп ног бро ја од бор ни ка. Мо же да ор га ни зу је нео гра ни чен број 
ко ми си ја и са ве та за ана ли зи ра ње и ба вље ње кон крет ним пи та-
њи ма из сво је над ле жно сти. Чла но ви ко ми си ја и са ве та мо гу би ти 
и гра ђа ни и од бор ни ци, али пред сед ник сва ког од њих мо ра би ти 
од бор ник.17) Сла бост овог мо де ла је пре ве ли ки ути цај пар тиј ских 
до го во ра и ме ха ни за ма при из бо ру ка дра (што је про блем по себ-
но за ме ста за ко ја струч ност тре ба да бу де пре суд ни кри те ри јум), 
као и у ра ду и од лу чи ва њу уоп ште. На чин и мо дел из бо ра ко јим 
се уво ди ве за ни ман дат у ве ли кој ме ри чи ни од бор ни ке спу та ним 
и пар тиј ским по слу шни ци ма те та ко сма њу је њи хо ву кре а тив ност 
и(ли) мо гућ ност са рад ње у од лу чи ва њу. Ва жна сла бост овог мо де-
ла је сте не до вољ но укљу чи ва ње про фе си о нал них зна ња, не до вољ-
на кон ку рен ци ја, не по сто ја ње тр жи шног ам би јен та и раз вој ног 
мо де ла стра те гиј ског упра вља ња и пла ни ра ња, а ти ме и не до вољ-
на ефи ка сност у ре а ли за ци ји скуп штин ских од лу ка и не до ста так 
флек си бил но сти у ра ду.18)

17) Жељ ко Ше вић, „Ло кал на власт у Ју го сла ви ји“, у збор ни ку: Јачање локалне власти, 
уред ник: Ми јат Да мја но вић, МАГ НА АГЕН ДА, Бе о град, 2002, стр. 418

18) Сне жа на Ђор ђе вић, „Си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји и Ју го сла ви ји (1804-2000“), 
у збор ни ку: Упоредна искуства локалних самоуправа, МАГ НА АГЕН ДА, Бе о град, 
2002, стр. 259
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За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не (Сл. гла сник 
РС, бр.9/02) уве ден је кла си чан мо дел ве ће-гра до на чел ник са „ја-
ким гра до на чел ни ком“, а уме сто Из вр шног од бо ра уве де но је 
Оштин ско (Град ско) ве ће као из вр шни ор ган вла сти. По ред то га, 
за ко ном је омо гу ће но уво ђе ње и оп штин ског (град ског) ме на џе ра 
и ар хи тек те. Овим мо де лом је уве де на ја сни ја по де ла вла сти из ме-
ђу скуп шти не, ве ћа и гра до на чел ни ка али ипак од ре ђе ни од но си 
и ре ла ци је ни су до кра ја де фи ни са ни. Ин сти тут ја ког гра до на чел-
ни ка уве ден је са на ме ром да се по ве ћа тран спа рент ност у ра ду 
ор га на оп шти не (гра да), охра бри ефи ка сност и еко но мич ност у ра-
ду ло кал них са мо у пра ва, под стак не ве ћу пар ти ци па ци ју гра ђа на. 
Над ле жно сти гра до на чел ни ка су би ле ја сно од ре ђе не (по ста вља ње 
за ме ни ка уз са гла сност скуп шти не, из да ва ње на ред би за из вр ше-
ње бу џе та, пред ла га ње чла но ва ве ћа и пред се да ва ње са стан ци ма, 
по ста вља ње или раз ре ша ва ње оп штин ског ар хи тек те и ме на џе ра, 
итд). Скуп шти на оп шти не је би ра ла чла но ве оп штин ског ве ћа, вр-
ши ла усва ја ње ака та и бу џе та, итд. Ова ква по де ла вла сти је би ла 
слич на оним у европ ским ло кал ним са мо у пра ва ма. Ме ђу тим, про-
блем је на стао са уво ђе њем ин сти ту та оп штин ског ве ћа, пре све га 
у по гле ду по де ље но сти над ле жно сти (пред ла га ње бу џе та, над гле-
да ње по сло ва ад ми ни стра ци је, по ма га ње у по сло ви ма гра до на чел-
ни ку) али и у за др жа ва њу пре те ра ног ути ца ја по ли тич ких пар ти ја 
на из бор чла но ва овог те ла, што је сва ка ко ути ца ло и на по ди за ње 
си сте ма од го вор но сти.

Ни је би ло во ље да се раз ре ши про блем ство рен аманд ма ни ма 
и пар тиј ским ин тер ве ни ци ја ма још 2002. го ди не, ка да се оп штин-
ско ве ће од ти ма ко ји по ста вља и сме њу је гра до на чел ник (ка ко је 
де фи ни са но у пред ло гу за ко на) пре о бра ти ло у ор ган ко ји по ста-
вља скуп шти на. Све ана ли зе ука зу ју да је то био основ ни из бор 
про бле ма и да се он нај а де кват ни је мо же ре ши ти вра ћа њем гра до-
на чел ни ку пра ва да по ста вља и сме њу је свој тим.19) Ипак, нај ве ћа 
сла бост овог мо де ла је сте што ни је пред ви део по сто ја ње су пре ма-
ци је из ме ђу пред сед ни ка оп шти не (гра до на чел ни ка) и скуп шти не 
оп шти не (гра да) јер за ко но да вац ни је пред ви део оп ци ју да уко ли ко 
скуп штин ска ве ћи на бу де до ла зи ла из јед не по ли тич ке стран ке или 
ко а ли ци је, а гра до на чел ник из дру ге по ли тич ке стран ке, да то мо-

19) Сне жа на Ђор ђе вић, Сне жа на Сто ја но вић, Алек сан дра Ве сић-Ан тић, Покренимозајед
нице5(Приручникзајавнозаступањеупроцесудецентрализације), Бал кан ски фонд 
за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о град, 2009, стр. 33



стр:123145.

- 135 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

же до ве сти до па ра ли зе у ра ду ин сти ту ци ја, пре све га скуп шти не, 
као нај ва жни је пред став нич ке ин сти ту ци је и до уво ђе ња при вре-
ме них ме ра. Од су ство ве ћег сте пе на ад ми ни стра тив не и по ли тич ке 
кул ту ре, сна жан ути цај по ли тич ких пар ти ја и не по вољ на еко ном-
ска и при вред на си ту а ци ја ни су пру жи ле овом мо де лу шан су за 
ква ли тет ни ју при ме ну у прак си.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (Сл. гла сник РС, бр. 83/06) и За ко-
ном о ло кал ној са мо у пра ви (Сл. гла сник РС, бр. 129/07) за др жан 
је мо дел ве ће-гра до на чел ник али је овог пу та уве ден „слаб гра до-
на чел ник“. Уста вом је од ре ђе но да скуп шти не оп шти на би ра ју из-
вр шне ор га не вла сти оп шти не, а да се из бор из вр шних ор га на у 
гра до ви ма и гра ду Бе о гра ду уре ђу је за кон ским пу тем (та ко ђе по-
сред ним пу тем).

Овим је на до ста нео би чан на чин раз ре ше на ди ле ма да ли ће 
се пред сед ни ци оп шти на и да ље би ра ти на не по сред ним из бо ри ма 
или не (тај си стем је у Ср би ји био на сна зи ма ње од че ти ри го ди-
не: од 2004. до 2008. го ди не). Сва ка ини ци ја ти ва да се то про ме ни 
мо ра ће да се су о чи са сло же ном про це ду ром про ме не Уста ва. Ни-
је ве ли ка тај на да је ова ко ре ше ње део по ли тич ке по год бе нај зна-
чај ни јих по ли тич ких стра на ка, у ко јој је пре о вла да ла про це на да 
над пред сед ни ци ма оп шти на ко је су иза бра ле скуп шти не оп шти не, 
стран ке има ју мно го ве ћи сте пен кон тро ле не го над они ма ко ји су 
ман дат до би ли од гра ђа на на не по сред ним из бо ри ма.20) Но ви на ко-
ја је усво је на но вим За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви (Сл. гла сник 
РС, бр, 129/07) од но си се на вра ћа ње ор га на ло кал не са мо у пра ве, 
оп штин ској (град ској) упра ви и уво ђе ње јав ног кон кур са за из бор 
на чел ни ка оп штин ске упра ве и то на пе ри од од 5 го ди на. Да нас 
на чел ни ка оп штин ске упра ве по ста вља оп штин ско ве ће на осно ву 
кон кур са, а прет ход ним ЗЛС из 2002. го ди не то је ра дио пред сед ник 
оп шти не, уз са гла сност скуп шти не оп шти не. Ме ђу тим, то сва ка ко 
ни је сма њи ло ути цај вла да ју ћих по ли тич ких пар ти ја на из бор на-
чел ни ка упра ве јер је то са да у над ле жно сти оп штин ског ве ћа, ко је 
је и да ље под до ми нант ним ути ца јем по ли тич ких стра на ка. Функ-
ци ја на чел ни ка град ске (оп штин ске) упра ве ни ка ко ни је пре ста ла 
да бу де по ли тич ка јер је у над ле жно сти на чел ни ка да по ста вља и 
сме њу је ру ко во ди о це уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца, а ду-

20) Ду шан Ва си ље вић, „Но ви за кон ски оквир за ло кал ну са мо у пра ву у Ср би ји“, у збор ни-
ку: Моделиорганизацијелокалнесамоуправе(Словенија,Хрватска,БоснаиХерцего
вина,МакедонијаиСрбија), ПАЛ ГО Цен тар, Бе о град, 2008, стр. 187
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жи на ман да та од 5 го ди на уве де на је са на ме ром да се спре чи да се 
од мах по сле ре дов ног из бор ног ци клу са (по сле 4 го ди не) име ну је 
„ло ја лан чо век“ но ве вла да ју ће ве ћи не.

Ва же ћи мо дел ор га ни за ци је ло кал не вла сти ис ти че из ра зи то 
пре и мућ ство пред став нич ког ор га на вла сти (скуп шти не) у од но су 
на из вр шне ор га не (пред сед ни ка оп шти не и ве ће) што се огле да у 
по гле ду ка рак те ра из бор но сти ве ћа и гра до на чел ни ка (по сред ним 
пу тем), а са мим тим и под до ми нан тан ути цај вла да ју ће ве ћи не у 
ло кал ним пар ла мен ти ма. Због то га су по треб не не ке про ме не ра ди 
бо љег ра да ло кал них са мо у пра ва.

МОГУЋАРЕШЕЊАЗАПОБОЉШАЊЕ
ЛОКАЛНОГИЗБОРНОГСИСТЕМАИОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЛОКАЛНЕВЛАСТИУСРБИЈИ

Као што је већ на по ме ну то, јед на од основ них сла бо сти ло кал-
ног из бор ног си сте ма је по сто ја ње за тво ре них ли ста код про пор-
ци о нал ног си сте ма из бо ра јер оне у пр ви план ис ти чу пар тиј ску 
при пад ност, а у зна чај ној ме ри за не ма ру ју лич не осо би не и ква ли-
те те по је ди на ца. По сто ја ње за тво ре них бло ки ра них ли ста пру жа 
мо гућ ност гра ђа ни ма да гла са ју за од ре ђе ну по ли тич ку оп ци ју али 
не зна ју име и пре зи ме кан ди да та за ко га гла са ју и у пр ви план 
ис ти чу пар тиј ску иден ти фи ка ци ју кан ди да та што као по сле ди цу 
иза зи ва ап сти нен ци ју би ра ча. Про блем код за тво ре них ли ста је сте 
у то ме што се на гла сач ком ли сти ћу на ла зи са мо име стран ке, ко а-
ли ци је или гру пе гра ђа на, као и но си о ца ли сте и пр вог кан ди да та 
на ли сти. Оста ли кан ди да ти ни су по зна ти код за тво ре них и бло ки-
ра них ли ста.

По ве ћа ње из бор ног пра га (цен зу са) са 3% на 5% ни је до не-
ло оче ки ва не ре зул та те у по гле ду сма њи ва ња пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је, а са дру ге стра не по ка за ло је и уме шност тзв. „ма лих 
стра на ка или гру па гра ђа на“ да пре ко пред из бор них ко а ли ци ја и 
удру жи ва ња са ве ћим стран ка ма или ве ћим бро јем ма њих стра на-
ка, пре ско че из бор ни цен зус.

Ве ћин ски из бор ни си сте ми ко ји је био за сту пљен у 3 из бор на 
ци клу са од 1992. до 2000. го ди не по ка зао је број не не до стат ке и 
мањ ка во сти па се бу ду ћа ре ше ња ипак мо ра ју тра жи ти у окви ру 
про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма или од ре ђе ног ме шо ви тог си-
сте ма.
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По ста вља се пи та ње ка ко и на ко ји на чин оства ри ти бли жи 
и не по сред ни ји од нос из ме ђу би ра ча и кан ди да та, што је си стем 
за тво ре них бло ки ра них ли ста при лич но уда љио. Да кле, про ме на 
из бор ног си сте ма би тре ба ла да бу де усме ре на ка фор ми ра њу си-
сте ма за тво ре них не бло ки ра них ли ста у ко јем би гра ђа ни гла са ли 
за од ре ђе не по је ди нач не кан ди да те. У том слу ча ју би би ло ва жно 
за др жа ти прин цип про пор ци о нал но сти ко ји би се огле дао у рас по-
де ли ман да та та ко што би се са бра ли сви гла со ви ко је су до би ли 
кан ди да ти јед не ли сте, а по де ла ман да та би се вр ши ла на осно-
ву бро ја гла со ва ко ји би сва ки кан ди дат осво јио. На тај на чин би 
по ли тич ке стран ке мо ра ле да ис так ну сво је нај бо ље кан ди да те на 
из бор ним ли ста ма, ко ји су по зна ти и углед ни у сво јим ло кал ним 
сре ди на ма, а не да се, на не ки на чин, „кри ју“ иза име на но си о ца 
ли сте. Не по сред ност од но са из ме ђу би ра ча и кан ди да та би мо гла 
да се по стиг не уко ли ко би се уве ло и пре фе рен ци јал но гла са ње у 
окви ру си сте ма за тво ре них не бло ки ра них ли ста.

Пре фе рен ци јал но гла са ње је је дан од на чи на гла са ња у ве ћин-
ском си сте му. Би ра чи гла са ју до де лом бо до ва. Бро јем бо до ва ко ји 
до де љу ју кан ди да ти ма би ра чи ис ка зу ју сво је вред но ва ње и од ре ђу-
ју њи хо во ме сто на ранг лист кан ди да та. Пре фе рен ци јал но гла са ње 
има два об ли ка. Пр ви је до де ла бо до ва по чла но ви ма арит ме тич ког 
ни за (1, 2, 3, 4, 5....N). Дру ги је до де ла бо до ва по чла но ви ма ге о ме-
триј ског ни за (1, 2, 4, 8, 16,....N).21) Ипак, овај мо дел не ма тра ди ци ју 
у на шем из бор ном ло кал ном си сте му, ма да би из ве ћин ског сист-
меа ко ри стио са мо не по сред ни из бор за кан ди да те али би про из во-
дио про пор ци о нал не ефек те. Нај ве ћа ма на овог мо де ла огле да су у 
не рав но мер ној за сту пље но сти свих де ло ва јед не из бор не је ди ни це 
(град ских, при град ских и се о ских на се ља) у по гле ду рас по де ле од-
бор нич ких ман да та. 

„Ме тро по ли за ци ја од бор нич ких ман да та“ сва ка ко је је дан од 
ве ли ких про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ве ћи на оп шти на и гра до-
ва у Ср би ји. То зна чи да је не до во љан број од бор ни ка из се о ских 
или ру рал них де ло ва оп шти на и гра до ва за сту пљен у скуп шти на-
ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Про сеч но гле да но, нај ма ње 1/5 
ста нов ни штва ско ро сва ке оп шти не и гра да жи ви у се о ским под-
руч ји ма. Фор ми ра њем ме шо ви тог мо де ла (ве ћин ског и про пор ци-
о нал ном) би се мо гли убла жи ти не га тив ни ефек ти ур ба ни за ци је. 

21) Ма ри ја на Пај ван чић, Речникосновнихпојмоваитерминаоизборима, Цен тар за сло-
бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2001. стр. 52
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На и ме, се о ским ме сним за јед ни ца ма би се из бо ри одр жа ва ли по 
ве ћин ском из бор ном си сте му са ре ла тив ном ве ћи ном, а у град ским 
ме сним за јед ни ца ма би се мо гао за др жа ти про пор ци о нал ни из бор-
ни си стем са за тво ре ним не бло ки ра ним ли ста ма у ко ји ма би по-
ли тич ке стран ке, ко а ли ци је и гру пе гра ђа на пред ла га ле кан ди да те 
и за ко је би гра ђа ни гла са ли. Прин цип ре пре зен та тив но сти свих 
под руч ја оп шти не и гра да у ко ји ма би сва ка се о ска ме сна за јед ни-
ца има ла свог пред став ни ка у скуп шти ни оп шти не (гра да) би био 
ис по што ван, баш као и прин цип не по сред но сти јер би гла са чи мо-
гли ла ко да иза бе ру нај бо ље кан ди да те.

Ка да је у пи та њу сма њи ва ње фраг мен та ци је пар тиј ског си сте-
ма, чи ни се да је нај бо ље ре ше ње уво ђе ње „пер со на ли зо ва ног про-
пор ци о нал ног си сте ма“ као ме шо ви тог мо де ла ве ћин ског и про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма. Пре ма овом мо де лу, по ло ви на 
од бор ни ка би се би ра ла у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма 
ве ћин ским си сте мом (ре ла тив на ве ћи на), а дру га по ло ви на би се 
би ра ла по про пор ци о нал ном из бор ном си сте му са за тво ре ном из-
бор ном ли стом, из бор ним пра гом, са или без мо гућ но сти пре фе-
рен ци јал ног гла са ња, a рас по де лом ман да та по Хер-Ни ма је ро вој 
фор му ли. На овај на чин би се за до во љи ле те жње гра ђа на за ве-
ћом не по сред но шћу и са чу ва ла би се про пор ци о нал ност гла со ва, 
а омо гу ћи ло би и за до во ље ње ин те ре са по ли тич ких стра на ка ко ја 
се огле да кроз ја сну про пул зив ност ло кал них по ли тич ких ели та у 
скуп шти не оп шти на. Ипак, и овај мо дел има сво је спе ци фич но сти 
јер гла са чи мо ра ју да пу тем 2 гла са (јед ном за кан ди да та, дру ги пут 
за из бор ну ли сту) што мо же да до ве де до ак ти ви ра ња фе но ме на 
по де ле гла со ва, а са дру ге стра не би би ла по треб на и еду ка ци ја гра-
ђа на за ова кав об лик гла са ња што зах те ва и вре ме и но вац.

Ни мо дел пер со на ли зо ва ног про пор ци он ла ног си сте ма не мо-
же да у зна чај ној ме ри га ран ту је сма њи ва ње пар тиј ске фраг мен та-
ци је. Као јед но од ре ше ња за ову сла бост на шег ло кал ног из бор ног 
си сте ма мо гу ће је при ме ни ти у прак си ис ку ства бив ших со ци ја ли-
стич ких зе ма ља, Че шке, Пољ ске и Сло вач ке, ко је су та ко ђе има ле 
слич не про бле ме ко ји су са да у Ср би ји ис по ље ни. Ове зе мље су 
уве ле тзв. сте пе на сти из бор ни праг ко ји под ра зу ме ва да се из бор ни 
цен зус по ве ћа ва ка ко се по ве ћа ва број стра на ка у пред из бор ним 
ко а ли ци ја ма. Та ко је у Че шкој цен зус за 2 стран ке ко је чи ни пред-
из бор ну ко а ли ци ју 7%, а за 3 стран ке 9%, а 11% за 5 и ви ше стра-
на ка. Сло вач ка је уве ла ло кал ни из бор ни цен зус од 7% за 2 стран ке 
ко је чи не пред из бор ну ко а ли ци ју и 10% за 4 по ли тич ке пар ти је или 
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гру пе гра ђа на. Пољ ска, на при мер, има цен зус од 5% за по је ди-
нач не стран ке и 8% за пред из бор не ко а ли ци је. Ге не рал но гле да но, 
сма њи ва ње фраг мен та ци је пар тиј ског си сте ма ни је са мо про блем 
ло кал них са мо у пра ва код нас, већ се слич ни про бле ми ис по ља ва ју 
и на др жав ном ни воу, што по ка зу ју и по след њи ре зул та ти пар ла-
мен тар них из бо ра из ма ја 2012. го ди не у ко ји ма је це нус пре шло 45 
по ли тич ких стра на ка, удру же ња и асо ци ја ци ја. Оп ци ја је сва ка ко и 
са мо по ве ћа ње цен зу са за пред из бор не ко а ли ци је са 5% на 7% или 
одр жа ње од 5% из бор ног пра га за јед ну по ли тич ку стран ку, плус 
2% за пр вог ко а ли ци о ног парт не ра и плус 1% за сва ког на ред ног.

Што се ти че на чи на из бо ра за гра до на чел ни ка, то пи та ње ни је 
ве за но са мо да за то да ли ће се он би ра ти по сред ним или не по-
сред ним пу тем, већ и за од го ва ра ју ћи мо дел ор га ни за ци је ло кал не 
вла сти. Због бло ка де ло кал них са мо у пра ва (27 је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве) и стра нач ких по ли тич ких ин те ре са, зна чај ни по ли-
тич ки фак то ри су до не ли устав но ре ше ње да се из бор пред сед ни ка 
оп шти на и гра до на чел ни ка (пре ко за ко на) вр ши по сред ним пу тем. 
Иако је уве де но ово ре ше ње, то ни ка ко ни је спре чи ло по ли тич ке 
стран ке да за но си о це ли ста и кан ди да те за пред сед ни ке оп шти на 
и гра до на чел ни ке ис ти чу спо соб не, обра зо ва не, углед не и струч не 
љу де у ло кал ним сре ди на ма. Та ква ис ку ства су за бе ле же на у прет-
ход на два из бор на ци клу са (2008. и 2012. го ди не).

Од ре ђе ни по ли тич ки про грам, иде је и ре ше ња се на нај бо љи 
на чин пер со на ли зу ју пу тем не по сред них из бо ра. Гра ђа ни ма је да-
ле ко лак ше да раз у ме ју по ли тич ке про це се, ин сти ту ци је и од но се 
уко ли ко има ју име и пре зи ме чо ве ка ко ме се обра ћа ју за ре ша ва ње 
по је ди них про бле ма, а то је сва ка ко пред сед ник оп шти не или гра-
до на чел ник. Ме ђу тим, уко ли ко би се про ме нио за кон о ло кал ној 
са мо у пра ви и увео не по сре дан из бор за гра до на чел ни ка не по сто је 
ни ка кве га ран ци је да се не би по но вио исти сце на рио са бло ка дом 
ло кал них пар ла ме на та од пре не ко ли ко го ди на. Устав је олак шао 
мо гућ ност уво ђе ња не по сред ног из бо ра за гра до на чел ни ке и он-
да се про стим из ме на ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и За ко на 
о глав ном гра ду ове про ме не мо гу уве сти. Да ле ко сло же ни ја си-
ту а ци ја је ве за на за уво ђе ње не по сред ног из бо ра за пред сед ни ка 
оп шти не јер је за то по треб на про ме на уста ва за ко ју мо ра ју да 
гла са ју на род ни по сла ни ци.

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, ини ци ја ти ву за про ме ну уста-
ва мо гу да под не су нај ма ње јед на тре ћи на на род них по сла ни ка, 
пред сед ни ик Ре пу бли ке, Вла да и нај ма ње 150.000 би ра ча. О про-
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ме ни Уста ва, у овом слу ча ју по сред ног из бо ра пред сед ни ка оп-
шти на, од лу чи ва ла би На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је и то 
гла са њем за про ме ну од стра не нај ма ње две тре ћи на на род них по-
сла ни ка.22) Уко ли ко се по гле да ју про гра ми пар ла мен тар них по ли-
тич ких стра на ка, он да се мо же ви де ти да су се је ди но Ује ди ње ни 
ре ги о ни Ср би је ба ви ли овим пи та њем. Ова по ли тич ка оп ци ја се 
зва нич но за ла же за уво ђе ње не по сред ног из бо ра за гра до на чел ни-
ка кроз пред лог За ко на о из бо ри ма пред сед ни ка оп шти не и гра до-
на чел ни ка ко ји је до сту пан на њи хо вој ин тер нет стра ни ци.23) Оста-
ле по ли тич ке стран ке су за одр жа ње „ста ту са quo“ а раз ло зи за та ко 
не што су пар тиј ске про це не и ин те ре си да ли баш њи хов кан ди дат 
мо же да осво ји власт, на по др шку чи јих би ра ча мо же да се ра чу на у 
дру гом кру гу, ко ја је „це на“ по др шке у сми слу од ре ђе них усту па ка 
и при ви ле ги ја и да ли је оствар љи ва, ре зу ла ти ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња и оста ле по ли тич ке кал ку ла ци је. Овом пи та њу се при сту па 
ипак из угла ин те ре са по ли тич ких стра на ка, а да ле ко ма ње ин те ре-
са гра ђа на, што је ло ша чи ње ни ца.

Уво ђе ње не по сред ног из бо ра за гра до на чел ни ка мо ра да са др-
жи оштри је усло ве кан ди до ва ња, из бо ра и опо зи ва не го што је то 
са да слу чај. Чи ни се да би тре ба ло да сва ки кан ди дат ску пи нај ма-
ње од 3-5% укуп ног бро ја упи са них би ра ча, а ва лид ност из бо ра би 
тре бао да да ви ши праг из ла зно сти (нај ма ње 40% од укуп ног бро ја 
упи са них би ра ча). Ман дат би у том слу ча ју до био онај кан ди дат 
ко ји осво ји нај ма ње пре ко 50% од бро ја иза шлих, а ако би ни је дан 
кан ди дат не ис пу ни ове усло ве он да би се ор га ни зо вао дру ги круг 
из бо ра из ме ђу два кан ди да та са нај ви ше осво је них гла со ва, а по-
бед ник би био од ре ђен ре ла тив ном ве ћи ном. Та ко ђе, и код опо зи ва 
би се мо гао оро чи ти рок за при ку пља ње пот пи са (15-20 да на), уз 
нај ма ње од 10% упи са них би ра ча. Та ко би се де ли мич но оте жа ла 
мо гућ ност опо зи ва ња чел них љу ди али би и да ље оста ла ре ал но 
из во дљи ва у прак си.

Про ме не ор га ни за ци је ло кал не вла сти мо ра ју да бу ду окре ну-
те ка ја ча њу из вр шне вла сти, пре све га кроз по ве ћа ње над ле жно-
сти гра до на чел ни ка, на ро чи то у по гле ду по ста вља ња и сме њи ва ња 
чла но ва град ског ве ћа. Ово рад но те ло је по ста ло „пар тиј ски плен“ 
ко је слу жи за удо мља ва ње пар тиј ских ка дро ва и то је про цес ко ји 

22) Устав Ре пу бли ке Ср би је, Сл. гла сник РС, бр. 83/06, члан. 203
23) Пред лог За ко на о из бо ри ма пред сед ни ка оп шти не и гра до на чел ни ка,
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тра је го ди на ма. ЗЛС ни је пред ви део уво ђе ње од ре ђе них кри те ри-
ју ма за из бор чла но ва ве ћа (обра зо ва ње и рад но ис ку ство) па се 
та ко че сто до га ђа да се по ста вља ју не до вољ но струч ни и спо соб ни 
љу ди. Нај ве ћи про блем у функ ци о ни са њу Град ског ве ћа је сте то 
да се раз ма тра њи ма, усва ја њи ма из ве шта ја, пред ло зи ма про ме на, 
про гра ми ма и стра те ги ја ма, при сту па без те мељ не рас пра ве и од-
лу чу је се „бр зим ди за њем ру ку“. Упра во из ових раз ло га тре ба ло 
би омо гу ћи ти гра до на чел ни ку да по ста вља и сме њу је чла но ве ве-
ћа ко ји би та ко по ста ли део ње го вог ти ма. Ка ко би се спре чи ла 
са мо во ља гра до на чел ни ка у ви ду из бо ра чла но ва ве ћа, из ме на ма 
ЗЛС мо ра ју да се уве ду кри те ри ју ми за њи хов из бор (обра зо ва ње и 
рад но ис ку ство) и од ре де сек то ри јав них по ли ти ка ко ји су у над ле-
жно сти ло кал них са мо у пра ва. Та ко би се ја сно од ре ди ли по сло ви и 
број чла но ва Ве ћа, а са дру ге стра не би пре ста ла по тре ба за по сто-
ја њем по моћ ни ка гра до на чел ни ка (пре ма ЗЛС у гра до ви ма мо же 
да бу де 5 по моћ ни ка) јер би те по сло ве оба вља ли чла но ви Ве ћа 
као део ти ма. Глав ни по сло ви гра до на чел ни ка, ње го вог за ме ни ка, 
и Ве ћа, тре ба да бу ду усме ре ни ка под сти ца њу ло кал но-еко ном ског 
раз во ја, кре и ра њу бу џе та, фи нан сиј ском ме наџ мен ту, упра вља њу 
про јек ти ма, као и у по бољ ша њу ква ли те та јав них услу га у са рад-
њи са Јав ним и Јав но-ко му нал ним пред у зе ћи ма и струч ним слу-
жба ма у окви ру град ске упра ве.

Као дру ги аспект ја ча ња из вр шне вла сти је сте по ста вља ње на-
чел ни ка град ске упра ве од стра не ве ћа. Код нас је још увек прак-
са да се за ово рад но ме сто тра жи ис кљу чи во ли це са за вр ше ним 
прав ним фа кул те том и од ре ђе ним бро јем го ди на рад ног ис ку ства 
у упра ви, чи ји је пре вас ход ни по сао да бри не о спро во ђе њу за ко на 
и ре а ли зо ва њу од лу ка. То је за о ста ли кон цепт ре а ли зо ва ња вла-
сти над гра ђа ни ма ко ји је на пу штен прак тич но у сва кој раз ви је-
ној зе мљи све та јер је основ ни за да так сва ке ло кал не са мо у пра ве 
пру жа ње јав них услу га кроз фор ми ра не слу жбе, а не са мо спро-
во ђе ње про пи са и од лу ка. Због то га је ва жно про ме ни ти оп сег по-
сло ва ко ји ма рас по ла же на чел ник град ске упра ве већ би тре бао и 
да по ма же гра до на чел ни ку у обла сти фи нан сиј ског и про јект ног 
ме наџ мен та. Да би се то оства ри ло по треб но је про ме ни ти од ред бу 
ЗЛС ко ја се од но си на то да на чел ник мо ра да има за вр шен прав ни 
фа кул тет већ да за то рад но ме сто мо гу да кон ку ри шу и ли ца са 
дру гим фа кул те ти ма (еко ном ски, ор га ни за ци о не на у ке, по ли тич ке, 
итд) и ко ји има ју до ста зна ња и ис ку ства у обла сти фи нан си ја, ме-
наџ мен та и упра вља ња.



- 142 -

МОДЕЛИИЗБОРНОГСИСТЕМАИОРГАНИЗАЦИЈЕ...МилијаЖ.Цвијовић

На чел ник град ске упра ве би тре бао јед ном ме сеч но да под но-
си из ве штај о ра ду це ло куп не ад ми ни стра ци је гра до на чел ни ку и 
скуп шти ни (при ли ком сва ког за се да ња), а исто вре ме но би, уз са-
гла сност гра до на чел ни ка, пред ла гао ме ре за по бољ ша ње ра да ад-
ми ни стра ци је. По сло ви гра до на чел ни ка и Ве ћа у по гле ду над ле-
жно сти бу џе та (пред ла га ње и на ре ђи ва ње за из вр ше ње бу џе та) би 
оста ле исте, али се чи ни да је по треб но оја ча ти уло гу скуп шти не у 
ви ду кон трол не функ ци је тро ше ња бу џет ских сред ста ва кроз оба-
ве зу под но ше ња тро ме сеч ног из ве шта ја о ра ду гра до на чел ни ка и 
ње го вог ти ма. Ово ре ше ње би тре ба ло при ме ни ти на гра до ве у пе-
ри о ду од 8 го ди на (2 из бор на ци клу са) и уко ли ко би да ло до бре 
ре зул та те он да тре ба при сту пи ти про ме ни Уста ва и уве сти га и у 
оп шти на ма.
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MODELSOFELECTORALSYSTEMSANDLOCAL

SELF-GOVERNMENTORGANIZATIONS
(WORLDEXPERIENCESANDSERBIA)

Resume
Necessarysystemsolutionsthatareofferedareexclu
sivelydirectedtowardtwogoals:tosatisfytheinte
restsofthecitizensandtocreatethelegalconditions
sothatlocalselfgovernments,throughitsinstitutions,
canprovidehighqualityandefficientpublicservices,
andconsequently increase,usingprovidedservices,
levelofsatisfactionofthecitizens.Andthesearethe
twosegmentsthatarethefoundationofmodernpu
blicmanagement and theprinciples of thenewpu
blicmanagement. Practically, every local electoral
systeminourcountryandalsoanywhereintheworld
has its advantages and disadvantages, and practi
ceofdevelopedcountries is teachingus thatwhich
type of local electoral system is going to dominate
dependsonhistoricalcircumstances,politicalculture
level, government formsand social order forms, as
wellontheinterestsofthekeypoliticalfactorsinthe
country. Inourcountryweaknessesaremanifesting
inawayofclosedblockedelection listsof thepro
portionalelectionsystem,partyfragmentation,undif
ferentiatedelectionthresholdfortheelectoralcoaliti
ons,thedeterminationofthemunicipalityandthecity
asasingleconstituency,parlamentarizationoflocal
electoralsystem.Ontheotherhand,analysisshowed
thatproportionalmajorityelectionsystemcompared
tothepluralityvotingsystemhaslessweaknesses.It
isimpossibletofixallthesedefectsandinstallthem
in a ideal local election systemand therefore there
are different solutions to reduce these failures (un
blockedformationofclosedlistsintheproportional
votingsystem,theintroductionofpreferentialvoting,
personalizedproportionalsystem,introductionofthe
gradualelectionthresholdforthecoalitionelection,
the introductionofmixedmodel of choice for local
systemsbecauseofthelocalparliamentaryelectoral
system).Thechoiceof theconceptof localgovern
ment organizations also depends on the historical,
traditionalandsocialcircumstancesofthestateor
ganizationanddegreeofthesystemdecentralization.
Changesthathadovertakenalldevelopedcountries
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intheworldwerereflectedinthefunctioningoflocal
governmentsinwhichtheybecameinitiatorsandhol
dersoflocaleconomicdevelopmentoftheircommu
nities,andtheyalsostartedgivingbetterservicesto
thecitizens.Therefore,theintroductionofthecoun
cilmayormodelshowedthebestresultsineuropean
countriesandchoicewhetherarebetterdirectorin
directmayorelectionsisdividedwhenwetalkabout
developedcountries.Inourcountrytheintroduction
ofdirectlyelectedmayorsbeingabletosetandappo
intedcouncilmembersandtheheadofadministration
achievesaclearerseparationofpowers,betterdefine
thecompetenciesthatareintertwinedanddirectlyde
terminesthefieldofresponsibilityoftherepresenta
tiveandexecutivebodies.Besidethat,themayorand
his teamareable tobemoreoperativeatwork for
overalldevelopmentofthelocalcommunity.Onthe
otherhand,thecontrolmechanismofexecutiveaut
horityshouldbedelegatedtothemunicipalassembly,
particularlyinawayofimplementationofdecisions
andresolutionsandmethodsofbudgetspending.
Кеywords:localselfgovernment,localelectionssystems,
modelsoflocalgovernmentorganizations,partyfragmen
tation,mayor,citycouncil,cityassembly.

 Овај рад је примљен 20. априла 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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Институтзамеђународнуполитикуипривреду,Београд 

КЛИМАТСКЕПРОМЕНЕ
ИРЕФОРМАСИСТЕМАУПРАВЉАЊА**

Сажетак
Урадусеуказујенанајзначајнијеелементесистема
управљањаклиматскимпроменамакрозсагледавање
институционалнихаспекатанатриразличитанивоа
(глобални, регионални, национални). Посебно се на
глашавазначајреформесистемауправљањакрозре
формуПрограмаУНзаживотнусредину (УНЕПа),
јачањекоординацијеизмеђуразличитихмеђународних
мултилатералних уговора у области животне сре
динеиформирањеМеђународнеорганизацијезажи
вотну средину.Улога субјеката управљањана наци
оналном нивоу доминантно се анализира кроз права
и обавезе држава чланицаОквирне конвенцијеУН о
промениклимеидругихмеђународнихуговорауобла
стиживотнесредине.Регионалниаспектиуправља
њаразматрају се, превасходно, као део активности
појединихрегионалнихорганизацијаиликаодопринос
регионалнихвластиупојединимсложенимдржавама.
Основнатезакојаседоказујеурадуједаурасправа
маореформисистемауправљањадоминирајуидејео
реформиглобалнихелеменатасистемаузизвесноза
немаривањепитањаодносаизмеђуразличитихнивоа
управљања.
Кључнеречи:животнасредина,климатскепромене,
УНЕП,међународниуговори,регионалнемеђународне

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град
**  Рад је ре а ли зо ван у окви ру на уч ног про јек та: „Ср би ја у са вре ме ним ме ђу на род ним 

од но си ма: Стра те шки прав ци раз во ја и учвр шћи ва ња по ло жа ја Ср би је у ме ђу на род-
ним ин те гра тив ним про це си ма – спољ но по ли тич ки, ме ђу на род ни еко ном ски, прав ни и 
без бед но сни аспек ти”, Ми ни стар ства про све те и на у ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је (број 
179029), за пе ри од  2011–2014. го ди не.
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организације, реформа система управљања,Међуна
роднаорганизацијазаживотнусредину.

КАРАКТЕРИСТИКЕПОСТОЈЕЋЕГСТАЊА

1.Глобалниаспекти

Oснов не ка рак те ри сти ке по сто је ћег ста ња упра вља ња у обла-
сти кли мат ских про ме на, или од зна ча ја за област кли мат ских 

про ме на, од ре ђе не су до стиг ну тим ни во ом раз во ја ме ђу на род но-
прав не ре гу ла ти ве у обла сти кли мат ских про ме на, жи вот не сре ди-
не и раз во ја, као и ста њем ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре у овим 
обла сти ма на гло бал ном, ре ги о нал ним и на ци о нал ним ни во и ма. 
Си стем упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на део је ши рег 
си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во-
ја ко ји се на гло бал ном ни воу раз ви ја већ ско ро по ла ве ка.1) Спе-
ци фич но сти про бле ма кли мат ских про ме на и на уч них са зна ња о 
кли мат ским про ме на ма ути ца ли су да се (у по след ње две де це ни је) 
о мо гућ но сти ма ре ша ва ња ових про бле ма го во ри као о ре ла тив но 
по себ ном пи та њу и у кон тек сту раз ли чи тих дру гих гло бал них про-
бле ма у обла сти жи вот не сре ди не и ста ња у раз ли чи тим при вред-
ним гра на ма (енер ге ти ка, по љо при вре да, итд).2) Не ко ли ко сто ти на 
ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не и ве ли ки број 
раз ли чи тих ин сти ту ци ја, те ла и су бје ка та спро во ди раз ли чи те ак-
тив но сти у обла сти кли мат ских про ме на или од зна ча ја за област 
кли мат ских про ме на. Оту да се и раз ли чи те про це не тре нут ног ста-
ња, до стиг ну ћа и сла бо сти си сте ма упра вља ња при пи су ју раз ли-
чи тим узро ци ма. Та ко, на при мер, пре ма не ким про це на ма глав ни 
иза зо ви ка да је у пи та њу ме ђу на род но упра вља ње у обла сти жи-

1) При том се про це њу је да је у по след њој фа зи раз вој ин сти ту ци ја у обла сти жи вот не 
сре ди не, ако се по сма тра раз вој свих ин сти ту ци ја у окви ру оно га што об у хва та ју сва 
три сту ба одр жи вог раз во ја (еко ном ски и дру штве ни аспек ти, по ред пи та ња ко ја се од-
но се на жи вот ну сре ди ну), нај бр же на пре до вао. Progresstodateandremaininggapsin
theimplementationoftheoutcomesofthemajorsummitsintheareaofsustainabledevelop
ment,aswellasananalysisofthethemesoftheConference, Re port of the Sec re tary-Ge ne ral, 
A/CONF.216/PC/2, 1 April 2010, pa ra 62.

2) Ис пи ту ју ћи иза зо ве гло бал ног упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не у кон тек сту 
„пла не тар них гра ни ца“ Га лаз и дру ги го во ре о де вет не ли не ар них про це са на Зе мљи 
ко ји се ма ни фе сту ју на пла не тар ном ни воу. По ред кли мат ских про ме на то су оште ће ње 
озон ског омо та ча, за га ђи ва ње ат мос фе ре аеро со ли ма, за ки се ља ва ње оке а на, гло бал но 
ко ри шће ње во де, хе миј ско за га ђи ва ње, про ме на ко ри шће ња зе мљи шта, би о ди вер зи тет 
и би о ге о хе миј ске про ме не. Vic tor Ga laz, (et al) ‘Pla ne tary bo un da ri es’ — ex plo ring the 
chal len ges for glo bal en vi ron men tal go ver nan ce, CurrentOpinioninEnvironmentalSustai
nability, 4/2012, стр. 80, DOI 10.1016/j.co sust.2012.01.006. 
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вот не сре ди не су: фраг мен та ци ја спо ра зу ма, ци ље ва и ин сти ту ци-
ја, гу би так ауто ри те та у окви ру и ван си сте ма у обла сти жи вот не 
сре ди не, не рав но те жа мо ћи ме ђу по сто је ћим ме ђу на род ним ре жи-
ми ма у обла сти жи вот не сре ди не, сла бо сти во де ћих ин сти ту ци ја 
ко је се ба ве упра вља њем за шти том жи вот не сре ди не на гло бал ном 
ни воу и не а де кват ност ре сур са за за шти ту жи вот не сре ди не.3) Иза-
зо ве са вре ме ног си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не 
Chambers гру пи ше у че ти ри по себ не гру пе: ко ор ди на ци ја ак тив-
но сти мул ти ла те рал них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не; сла-
бо сти Про гра ма УН за жи вот ну сре ди ну (УНЕП-а) као цен трал не 
ин сти ту ци је у обла сти жи вот не сре ди не; сла бо сти ко ор ди на ци-
је фи нан си ра ња у обла сти ме ђу на род ног упра вља ња и про бле ми 
у ве зи са опе ра тив ном по де лом над ле жно сти из ме ђу ак тив но сти 
у обла сти жи вот не сре ди не и раз во ја.4) Meadowcroft сма тра да су 
нај ве ће те шко ће у по сто је ћим ме ха ни зми ма упра вља ња у обла сти 
кли мат ских про ме на со ци јал но при ла го ђа ва ње укљу чу ју ћи по тре-
бе за про ме ном по сто је ћих мо де ла про из вод ње и по тро шње; на уч-
на не из ве сност; пи та ња по ве за на са рас по де лом те ре та и пра вич-
но сти ме ра ко је се при ме њу ју; ду го роч ни ка рак тер ци ље ва и ме ра 
и гло бал не им пли ка ци је кли мат ских про ме на.5) 

Да кле, упра вља ње ин сти ту ци ја ма у обла сти кли мат ских про-
ме на на гло бал ном ни воу тре ба ло би по сма тра ти, пре вас ход но у 
кон тек сту ста ња и раз во ја ин сти ту ци ја у обла сти одр жи вог раз во ја 
и жи вот не сре ди не у си сте му УН. Ово, сва ка ко, не ис кљу чу је по-
тре бу да се у ши рој рас пра ви узму у об зир и дру ги су бјек ти си сте ма 
ко ји има ју тран сна ци о нал ни ка рак тер (по себ но не ке ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ван си сте ма УН, по је ди не ка те го ри је при вред них су-
бје ка та и не вла ди не ор га ни за ци је). Ка да је у пи та њу си стем УН 
за па жа се да је ши ре ње овог си сте ма има ло за по сле ди цу фраг-
мен ти ра ну мре жу не за ви сних или тзв. не за ви сних те ла у чи јем 
ра ду је до ла зи ло до ду пли ра ња и ме ђу соб ног пре кла па ња ак тив но-

3) Workshop on International Environmental Governance:Grounding Policy Reform in Ri
gorousAnalysis, Ju ne 27–28, 2011, Held at the World Tra de In sti tu te, Uni ver sity of Bern, 
Bern, Swit zer land, стр. 4. http://www.wti.org/fi le ad min/user_upload/wti.org/news/Intl_En-
vi ronm_Go ver nan ce_Sum mary_Wor kshop_Bern_Ju ne_2011.pdf. За ши ре ви де ти и: Ra do-
slav S. Di mi trov: In sight Co pen ha gen: The Sta te of Cli ma te Go ver nan ce, GlobalEnviron
mentalPoliticis, MIT Press Jo ur nal, Cam brid ge, USA, 10:2, May 2010.

4) Brad nee W. Cham bers: Reformofinternationalenvironmentalgovernance:anagendafor
theCommonwealth, Com mon we alth Sec re ta ri at, Com mon we alth He ads of Go vern ment Me-
e ting on Re form of In ter na ti o nal In sti tu ti ons, Lon don, 2008. стр. 1.

5) Ja mes Me a dow croft: Climate change governance, Po licy Re se arch Wor king Pa per 4941, 
World Bank, 2009, стр. 4. 
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сти. Пи та ње ко ор ди на ци је де ло ва ња пред ста вља јед но од кључ них 
пи та ња од не по сред не ва жно сти за оства ри ва ње ци ље ва сва ког од 
њих по је ди нач но и у це ли ни.6) 

Нор ма тив но по сма тра но, у сре ди шту си сте ма гло бал ног упра-
вља ња кли мат ским про ме на ма на ла зе се раз ли чи ти еле мен ти де-
тер ми ни са ни, нај ве ћим де лом, си сте мом ус по ста вље ним Оквир-
ном кон вен ци јом УН о про ме ни кли ме, иако је ову рас пра ву мо гу ће 
ста ви ти у знат но ши ри кон текст функ ци о ни са ња це лог си сте ма ме-
ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не, од но сно си сте ма 
ин сти ту ци ја УН.7) Зна чај си сте ма ус по ста вље ног (и ко ји се ус по-
ста вља) у окви ру овог ме ђу на род ног уго во ра, или у ве зи са овим 
ме ђу на род ним уго во ром, про ис ти че из функ ци ја по је ди них те ла и 
ор га на фор ми ра них у окви ру овог ме ђу на род ног уго во ра и од но са 
ових те ла са дру гим ин сти ту ци ја ма у си сте му УН и ван ње га, за-
тим из ка рак те ра оба ве за ко је су про пи са не за др жа ве чла ни це као 
и ка рак те ра ве за из ме ђу оба ве за ко је су де фи ни са не овим ме ђу-
на род ним уго во ром и дру гим слич ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
од но сно ме ђу на род ним уго во ри ма од зна ча ја за област кли мат ских 
про ме на, итд.8) Оп шти оквир ова ко ус по ста вље ног си сте ма од ре-
ђен је, нај пре, ци ље ви ма де фи ни са ним Оквир ном кон вен ци јом УН 
о про ме ни кли ме.9) Ме ђу тим, рас пра ва о њи хо вој опе ра ци о на ли за-
ци ји у кон тек сту од но са из ме ђу гло бал ног, ре ги о нал ног и ло кал ног 

6) Сма тра се да да нас по сто ји пре ко 150 ме ђу а ген циј ских те ла ко ја се ба ве пи та њи ма у 
обла сти ста ти сти ке, де мо гра фи је, ис хра не, кон тро ле нар ко ти ка, раз вој не по мо ћи, итд. 
Основ на уло га при па да Бор ду из вр шних ди ре ко тра ко ји се са сто ји од 30 из вр шних ди-
рек то ра ор га ни за ци ја у си сте му УН, а ко јим пред се да ва ге не рал ни се кре тар. Jo ac him 
Müller: Explaininginternationalorganizations,UnitedNationsSystemCoordination:The
ChallengeofWorkingTogether, Brill, The Ha gue, 2010.стр. 32.

7) За ши ре ви де ти Дра го љуб, То дић, Ду шко, Ди ми три је вић: Кли мат ске про ме не и Ује ди-
ње не на ци је, Правниживот, бр. 12/2012, стр. 259-276.

8) Кла си фи ку ју ћи ин сти ту ци је ко је се ба ве кли мат ским про ме на ма на гло бал ном ни воу 
Mic hon ski i Lei по себ но обра зла жу сле де ће гру пе: ин сти ту ци је у обла сти жи вот не сре-
ди не, не фор мал ни фо ру ми ли де ра (као што је Гру па 20), сек тор ски усме ре не ин сти ту-
ци је и ин сти ту ци је у обла сти енер ге ти ке. Ово ме се до да ју и ин сти ту ци је ко је се ба ве 
пи та њи ма раз во ја (мул ти ла те рал не раз вој не бан ке и дру ге ин сти тут ци је), а по себ но 
се ана ли зи ра и уло га Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Kat he ri ne Mic hon ski, Mic hael 
A. Le vi: HarnessingInternationalInstitutions toAdressClimateChange, Wor king Pa per, 
March, Co un cil on Fo re ing Re la ti ons, New York, 2010. стр. 5. 

9) Пре ма од ред ба ма чла на 2. овог ме ђу на род ног уго во ра „крај њи циљ ове Кон вен ци је и 
свих с њом по ве за них прав них ин стру ме на та ко је мо же усво ји ти Кон фе рен ци ја Стра на 
је да се, у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма ове Кон вен ци је, по стиг не ста би ли за ци ја 
кон цен тра ци ја га со ва ста кле не ба ште у ат мос фе ри на ни воу ко ји би спре ча вао опа сне 
ан тро по ге не ути ца је на кли мат ски си стем. Та кав ни во тре ба ло би да се по стиг не у вре-
мен ском пе ри о ду ко ји би омо гу ћио еко си сте ми ма да се при род но при ла го де про ме ни 
кли ме, ко ји би обез бе дио да не бу де угро же на про из вод ња хра не и омо гу ћио да љи ста-
би лан еко ном ски раз вој.“
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упу ћу је на за кљу чак о од су ству екс пли цит ног де фи ни са ња ве за са 
ре ги о нал ним и ло кал ним ни во и ма упра вља ња, осим ако се под ти-
ме не под ра зу ме ва ју од ре ђе не оба ве зе не ких су бје ка та си стем.

Опи су ју ћи пред но сти и ма не по сто је ћег си сте ма у до ку мен ту 
Са ве та за ме ђу на род ну са рад њу се по себ но ко ри сте сле де ћи кри-
те ри ју ми и да ју сле де ће про це не: разумевањепретњиодклимат
скихпромена (наглашеноалиможебитиунапређено); смањење
емисија(известаннапредак,аливрломалообавеза);мониторинг
испровођењесмањењаемисија(мониторингнеуједначениакосе
поправља,надгледањеспровођењанепостоји);финансирањесма
њењаемисија(потребнеконкретнеопције);коришћењерезерво
ара угљеника (напредак у области дефорестације); унапређење
нискоугљеничног развоја (потребни су кохерентност, финансиј
скаподршкаидодатнеактивностиуземљамауразвоју)имере
адаптацијенаклиматскепромене(слабоисамоузгред).Укуп на 
про це на гла си: „си стем не раз ви јен и не а де ква тан“.10) Исто вре ме-
но, у по гле ду мо гућ но сти за уна пре ђе ње си сте ма да ју се сле де ћи 
пред ло зи: усва ја ње ви зи је 2020, ка бу дућ но сти (ми сли се на на ста-
вак ак тив но сти де фи ни са них у Дур ба ну 2011),11) ре фор ма и об но ва 
Ме ха ни зма чи стог раз во ја, на ме та ње на пред ка у до ма ћој по ли ти ци 
кли мат ских про ме на САД, из град ња кре ди бил не ин сти ту ци је (или 
ин сти ту ци ја) за ме ре ње, из ве шта ва ње и ве ри фи ка ци ју гло бал них 
еми си ја и на по ра да се сма ње еми си је, ре фор ма Бре тон вуд ских и 
УН ин сти ту ци ја, обез бе ђи ва ње су штин ских ме ђу на род них сред-
ства за фи нан си ра ње ни ско у гље нич них тех но ло ги ја и ре дов но ста-
вља ње кли мат ских про ме на на  днев ни ред са ста на ка Г 20.

Сла бо сти по сто је ћег си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не Fauchaldре зи ми ра у не ко ли ко сле де ћих кон ста та ци ја: не-
до ста так ко ор ди на ци је из ме ђу раз ли чи тих ме ђу на род них мул ти ла-
те рал них уго во ра, по раст зах те ва у по гле ду ре сур са, по себ но у од-
но су на дру ге мул ти ла те рал не уго во ре у окви ру си сте ма аген ци ја 
УН, не до ста так тран спа рент но сти, фи нан сиј ски про бле ми, сла бо и 
фраг мен ти ра но спро во ђе ње, сла би ме ха ни зми над зо ра и обез бе ђи-
ва ња по што ва ња, сла би ме ха ни зми ко ор ди на ци је са ре жи ми ма ко-
ји су ус по ста вље ни ме ђу на род ним уго во ри ма у дру гим обла сти ма, 
спе ци фич ни про бле ми у ве зи са по ло жа јем зе ма ља у раз во ју. Ова ко 

10) TheGlobalClimateChangeRegime, Co un cil on Fo re ing Re la ti ons, New York, 2013.
11) За ши ре о овој кон фе рен ци ји др жа ва чла ни ца Оквир не кон вен ци је и Кјо то про то ко ла 

ви де ти сајт ових ме ђу на род них уго во ра: http://unfccc.int/2860.php. 
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уоче не сла бо сти си сте ма на ро чи то су „илу стра тив не“ ка да се има ју 
у ви ду про бле ми у обла сти кли мат ских про ме на и одр жи вог ко ри-
шће ња би о ди вер зи те та че му се до да ју и про бле ми ко ји про ис ти чу 
из осе тљи во сти си сте ма на „про ме не по ли тич ких при о ри те та“.12) 
Об ја шња ва ју ћи сло же ност си сте ма у обла сти кли мат ских про ме-
на Keohane и Victorко ри сте ар гу мен те функ ци о нал не, стра те шке и 
ор га ни за ци о не при ро де и за кљу чу ју да, због чи ње ни це да су пра-
ви ла и ин сти ту ци је у овој обла сти фор ми ра не у раз ли чи тим раз до-
бљи ма од стра не раз ли чи тих гру па др жа ва, оне „ни су ин те гри са не, 
све о бу хват не или ор га ни зо ва не у ја сној хи је ра хи ји“.13)

2.Регионалниаспекти

Ка да се го во ри о ре ги о нал ним аспек ти ма кли мат ских про ме на 
и си сте ма упра вља ња у овој обла сти јед но од по себ но зна чај них 
пи та ња је пи та ње од но са из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них де ло ва 
Пла не те, од но сно пи та ње од но са Се вер – Југ.14) За не ке ауто ре ови 
од но си се по ре де са „бор бом“ у ко јој др жа ве Ју га ви де шан су да се 
од др жа ва Се ве ра тра жи „ком пен за ци ја“ за раз ли чи те ак тив но сти 
ових др жа ва у про шло сти, на ро чи то у кон тек сту до при но са ви со-
ко ра зви је них др жа ва тзв. исто риј ском за га ђе њу жи вот не сре ди-
не.15) Иако су оба ве зе др жа ва чла ни ца основ них ме ђу на род них уго-
во ра у обла сти кли мат ских про ме на (и жи вот не сре ди не у це ли ни) 
де фи ни са не на на чин да се обез бе ђу је пре по зна тљи вост овог де ла 
си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не, пи та ње од но са из-
ме ђу др жа ва из Анек са I и др жа ва ко је има ју ста тус „нон-Анекс 
I“ има по себ но ме сто у рас пра ви о ре фор ми си сте ма упра вља ња. 

12) Kri stian O. Fa uc hald: InternationalEnvironmentalGovernance:ALegalAnalysisofSelec
tedOptions, Frid tjof Nan sen In sti tu te. Lysa ker, Nor way, 2010. стр. 4-5. 

13) Ro bert, Ke o ha ne, Da vid Vic tor: TheRegimeComplexforClimateChange, Di scus sion Pa per 
2009-33, Har vard Pro ject on In ter na ti o nal Cli ma te Agre e ments, Cam brid ge, Mass. Ja nu ary 
2010. стр. 24. http://bel fer cen ter.hks.har vard.edu/fi les/Ke o ha ne Vic tor_Fi nal.pdf. 

14) Го во ре ћи о ре ги о нал ној ра њи во сти услед гло бал них кли мат ских про ме на из ве штај Ме-
ђу вла ди ног па не ла о кли мат ским про ме на ма (IPCC) по себ но ана ли зи ра ста ња у сле де-
ћим ре ги о ни ма: Афри ка, По лар ни ре ги о ни (Арк тик и Ан тар тик), Су шна за пад на Ази ја 
(Сред њи Ис ток и су шни део Ази је), Аустра ли ја, Евро па, Ла тин ска Аме ри ка, Се вер на 
Аме ри ка, ма ле острв ске др жа ве, уме ре ни део Ази је и троп ска Ази ја. Ro bert T. Wat son, 
et. al, (Eds), A spe cial Re port of IPCC Wor king Gro up II, Pu blis hed for the In ter go vern-
men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge, No vem ber 1997. стр. 6-15. Посеб не осно ве за сма ње ње 
ри зи ка од ка та стро фа у окви ру Кан це ла ри је УН за сма ње ње ка та стро фа раз ви је не су у 
окви ру ре ги о на Афр ке, Ази је и Па ци фи ка, Араб ских др жа ва, Евро пе и Аме ри ке. http://
www.unis dr.org/we/co or di na te/re gi o nal-plat forms. 

15) Ви де ти, на при мер: Lars Eng berg-Pe der sen, Climatechangenegotiationsandtheirimpli
cationsforinternationaldevelopmentcooperation, Da nish In sti tu te for In ter na ti o nal Stu di es, 
DI IS, Co pen ha gen, Den mark, 2011, 44. 
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Рас по де ла те ре та услед сма ње ња еми си ја га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште, као и тро шко ва ме ра адап та ци је услед све из ра же-
ни јих кли мат ских про ме на по ста је пр во ра зред но пи та ње бу ду ћих 
пре го во ра. У овом си сте му по себ но ин те ре сант но ме сто за у зи ма ју 
САД као др жа ва ко ја ни је чла ни ца Кјо то про то ко ла и ко ја из бе га ва 
да пре у зме оба ве зе кван ти фи ко ва ног сма ње ње еми си ја га со ва са 
ефек том ста кле не ба ште. У све до че њу пред Ко ми те том за енер ги ју 
и при род не ре сур се Се на та САД, Levi и Rubenštajn су из ја ви ли да 
су по ред раз го во ра у окви ру УН, за САД на ро чи то ва жна још три 
еле мен та ме ђу на род не са рад ње у овој обла сти. То су: би ла те рал ни 
ан га жма ни са др жа ва ма као што је Ки на, ви сок ни во ко ор ди на ци је 
у гру па ма као што је Г 20 и ин сти ту ци је по пут Свет ске бан ке ко је 
тре ба да по мог ну раз вој у скла ду са зах те ви ма у обла сти жи вот не 
сре ди не.16) Ова ква пер цеп ци ја при о ри те та САД од зна ча ја је и за 
раз у ме ва ње и ре де фи ни са ње ре ги о нал не ар хи тек ту ре упра вља ња 
у обла сти кли мат ских про ме на. Она са мо де ли мич но од ра жа ва и 
про ме не ко је су у по след ње две де це ни је (од ка ко су ова пи та ња 
на днев ном ре ду ме ђу на род ног пре го ва рач ког про це са у скла ду 
са Оквир ном кон вен ци јом УН о про ме ни кли ме) на ста ле у ре ги-
о нал ним од но си ма по во дом пи та ња кли мат ских про ме на а ко је су 
усло вље не, пре вас ход но, про ме на ма у ме ђу на род ним еко ном ским 
од но си ма и по ло жа ју не ких др жа ва са зна чај ном сто пом при вред-
ног ра ста. Про ме на по ло жа ја Ки не усло вље на је раз вој ним ци ље-
ви ма и про ме ном по ло жа ја ове зе мље у ме ђу на род ној при вре ди, а 
од ре ђе не спе ци фич но сти по ло жа ја Бра зи ла, Ин ди је, Ју жне Афри ке 
и Ру си је има ли су за по сле ди цу но во гру пи са ње др жа ва у ме ђу-
на род ним од но си ма чи ји је је дан од кључ них аспек та по ве зан са 
кли мат ским про ме на ма.

Ипак, рас пра ва о ре ги о нал ним аспек ти ма упра вља ња кли мат-
ским про ме на ма нај пре нас упу ћу је на рас пра ву о ак тив но сти ма 
ме ђу на род них ре ги о нал них ор га ни за ци ја због прет по став ке да ре-
ги о нал не ор га ни за ци је нај ја сни је ис по ља ва ју ре ги о нал не ка рак те-
ри сти ке, укљу чу ју ћи и оне од зна ча ја за област кли мат ских про ме-
на.17) Оквир на кон вен ци ја УН о про ме ни кли ме у ста ву 6. чла на 1. 

16) Mic hael A. Le vi, Da vid M. Ru ben štajn: GlobalEffortstoCombatClimateChange,Prepa
redStatementBeforetheCommitteeonEnergyandNaturalResources, Uni ted Sta tes Se na te, 
No vem ber 17, 2009. стр. 1. http://www.cfr.org/in dia/glo bal-ef forts-com bat-cli ma te-chan ge/
p20767. 

17) За ши ре о ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма и њи хо вој уло зи у обла сти кли мат ских про ме-
на ви де ти: Mic hael H. Glantz: TheRoleofRegionalOrganizationsintheContextofClimate
Change, NA TO ASI Se ri es, Se ri es I: Glo bal En vi ron men tal Chan ge, Vol. 14. 1994.
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де фи ни ше по јам “Ре ги о нал на ор га ни за ци ја еко ном ске ин те гра ци-
је” чи ме се, из ме ђу оста лог, по себ но на гла ша ва зна чај ових су бје ка-
та у си сте му упра ља ња.18) Ре ги о нал не ди мен зи је кли мат ских про-
ме на, исто као и на ци о нал не, на зна ча не су и у кон тек сту прин ци па 
за јед нич ке али „из ди фе рен ци ра не од го вор но сти“ (члан 4. став 1); 
из ра де про гра ма адап та ци је на кли мат ске про ме не (члан 4. став 1. 
тач ка б); обу ке, обра зо ва ња ка дро ва и ин фор ми са ња јав но сти (члан 
6); фи нан сиј ских ме ха ни за ма (члан 11, став 5); ре ша ва ња спо ро ва 
(члан 14); пра ва гла са (члан 18. став 2); пот пи си ва ња (члан 20); ра-
ти фи ка ци је, при хва та ња, одо бра ва ња или при сту па ња (члан 22); и 
сту па ња на сна гу овог ме ђу на род ног уго во ра (члан 23. став 2 и 3).

3.Климатскепроменеилокалнинивоиуправљања

Ло кал не ди мен зи је и спе ци фич но сти кли мат ских про ме на ја-
сно су иден ти фи ко ва ни као по себ но пи та ње на ро чи то са ста но ви-
шта до при но са по је ди них др жа ва еми си ји га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште, од но сно уде ла по је ди них др жа ва, а на ро чи то ве ли ких 
гра до ва у гло бал ној по тро шњи енер ги је19), за тим по ја ве екс трем-
них вре мен ских усло ва у по је ди ним др жа ва ма и ре ги о ни ма, итд.20) 
У од но су на већ опи са не ни вое упра вља ња у обла сти кли мат ских 
про ме на, ло кал ни ни во упра вља ња об у хва та, нај пре, си стем упра-
вља ња ко ји се ус по ста вља у сва кој др жа ви чла ни ци по је ди них ме-
ђу на род них уго во ра у обла сти кли мат ских про ме на и жи вот не сре-
ди не као но си о цу од го ва ра ју ћих пра ва и оба ве за.21) На овај на чин 
си стем упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на за ви сан је и од 

18) Овај по јам “озна ча ва ор га ни за ци ју ко ју су су ве ре не др жа ве да тог ре ги о на фор ми ра ле 
а у чи ју над ле жност спа да ју пи та ња ко ја се ре гу ли шу овом Кон вен ци јом или ње ним 
про то ко ли ма, и ко ја је про пи сно овла шће на, у скла ду са сво јим ин тер ним про це ду ра ма 
да од го ва ра ју ћа до ку мен та пот пи ше, ра ти фи ку је, при хва ти, одо бри или им при сту пи“.

19) Ви де ти: LittleGreenDataBook, World Bank, Was hing ton, D.C, 2009; WorldEnergyOutlo
ok, In ter na ti o nal Energy Agency, Pa ris, Fran ce, 2010.

20) Ло кал ни аспек ти упра вља ња ри зи ци ма од по ја ве екс трем них вре мен ских усло ва по-
ве за ним са кли мат ским про ме на ма по себ но се об ра ђу ју и у Из ве шта ју Ме ђу вла ди ног 
па не ла о кли мат ским про ме на ма. ManagingtheRisksofExtremeEventsandDisastersto
AdvanceClimateChangeAdaptation. A Spe cial Re port of Wor king Gro ups I and II of the 
In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, UK, 
and New York, 2012. стр. 291-339. 

21) На ци о нал ни ни во упра вља ња си сте мом у обла сти кли мат ских про ме на пред ста вља 
око сни цу оба ве за ко је су пре у зе ле др жа ве чла ни це Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни 
кли ме и Кјо то про то ко ла. Из ве шта ји о спро во ђе њу ових ме ђу на род них уго во ра, ко је су 
др жа ве чла ни це до са да под но си ле, да ју ре ла тив но ком плет ну пред ста ву о мо гућ но сти-
ма и сла бо сти ма си сте ма упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на са на ци о нал ног 
ста но ви шта. За пре глед из ве шта ја ви де ти сајт Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни кли-
ме: http://unfccc.int/na ti o nal_re ports/items/1408.php. 
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оп штих ка рак те ри сти ка по ли тич ког си сте ма, функ ци о ни са ња ин-
сти ту ци ја прав не др жа ве, ка рак те ри сти ка и на чи на ор га ни зо ва ња 
ло кал не са мо у пра ве, итд. Да кле, у осно ви се ра ди о на ци о нал ном 
ни воу упра вља ња у кон тек сту спро во ђе ња оба ве за ко је про ис ти чу 
из ме ђу на род них уго во ра што нас упу ћу је на пи та ње на ци о нал них 
ка рак те ри сти ка од зна ча ја за спро во ђе ње ме ђу на род них уго во ра и 
оства ри ва ње ме ђу на род не са рад ње.22) Meadowcroft сма тра да, ка да 
је у пи та њу упра вља ње кли мат ским про ме на ма на ло кал ном ни-
воу, кључ не ди мен зи је овог си сте ма об у хва та ју раз ли чи те еле мен-
те ме ђу ко ји ма, у за ви сно сти од ме то до ло шког при сту па, по себ но 
зна чај ним из гле да ју сле де ћи: из град ња стра те шких ка па ци те та, 
ин те гри са ње кли мат ских про ме на у до но ше ње раз вој них од лу ка, 
мо би ли за ци ја дру штва, обу ка и обра зо ва ње.23) При том би тре ба ло 
има ти у ви ду да од но си из ме ђу на ци о нал ног и ло кал ног у кла сич-
ном сми слу ре чи ни су јед но знач ни и да су, у за ви сно сти од ни воа 
де цен тра ли за ци је вла сти у по је ди ним др жа ва ма, мо гу ћа раз ли чи та 
ре ше ња над ле жно сти и ор га ни за ци је по сло ва у обла сти кли мат-
ских про ме на. 

РЕФОРМАСИСТЕМАУПРАВЉАЊАКЛИМАТСКИМ
ПРОМЕНАМАКАОДЕОРЕФОРМЕСИСТЕМА
УПРАВЉАЊАУОБЛАСТИЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

а) У рас пра ви о ре фор ми си сте ма упра вља ња у обла сти кли-
мат ских про ме на оп шту окол ност пред ста вља чи ње ни ца да се 
ме ђу на род ни пре го во ри о но вом спо ра зу му „на кон 2012“ зна чај-
ним де лом и да ље сма тра ју отво ре ним. Не ма са гла сно сти о ви ше 
кључ них пи та ња укљу чу ју ћи ци ље ве сма њи ва ња еми си ја га со ва са 

22) За је дан по ку шај те о риј ске ела бо ра ци је и из град ње ме то до ло ги је ме ре ња ви де ти: Tho-
mas Ber na u er, To bi as Böhmelt: Na ti o nal cli ma te po li ci es in in ter na ti o nal com pa ri son: The 
Cli ma te Chan ge Co o pe ra tion In dex, Environmentalscience&policy, El se vi er, New York, 25 
(2013) 196–206. У ве зи са овим је и пи та ње ве за из ме ђу ка рак те ра по ли тич ких си сте-
ма и по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не и кли мат ских про ме на. Ин те ре сант но је да 
се про це њу је да др жа ве са де мо крат ским уре ђе њем не ма ју бо љи од нос пре ма пи та њу 
кли мат ских про ме на од оних ко ји ма се не при да ју ка рак те ри сти ке де мо крат ских. Ме ђу 
фак то ри ма ко ји до при но се од су ству од луч них ак ци ја у обла сти кли мат ских про ме на 
по себ но се на во де: тен ден ци је по ли ти ча ра да из бе га ва ју пи та ња ко ја мо гу да по ла ри зу-
ју гла са че, под сти цај не ме ре ко ји ма се на сто је при ву ћи гла са чи на су прот ри го ро зни јих 
ме ра ко је мо гу пред ла га ти про тив ни ци, ути цај моћ них еко ном ских ло би ја, ам би ва лент-
на уло га ме ди ја у по јед но ста вљи ва њу и по ла ри зо ва њу де ба те, итд. Ja mes Me a dow croft: 
Climatechangegovernance, Po licy Re se arch Wor king Pa per 4941, World Bank, 2009, стр. 
5.

23) Ibid, стр. 11-21.
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ефек том ста кле не ба ште и мо да ли те те ме ра ко је би тре ба ло при ме-
ни ти.24) У од но су на оп шти кон текст упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не тре ба ло би има ти у ви ду да је ши ро ко рас про стра ње но ми-
шље ње да по сто је ће струк ту ре ме ђу на род ног упра вља ња у обла-
сти жи вот не сре ди не за слу жу ју ре фор му и ја ча ње као и да је по-
сто је ћи број ме ђу на род них ре жи ма упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не пре ве ли ки.25) По себ на област у ко јој су по треб не ре фор ме 
гло бал ног си сте ма упра вља ња је област адап та ци је на кли мат ске 
про ме не бу ду ћи да се про це њу је да су на по ри на пла ну спре ча ва ња 
кли мат ских про ме на за ка сне ли.26) 

Ви ше је оп ци ја ко је су пред ло же не у рас пра ва ма о ре фор ми си-
сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не. Кон сул та тив на гру па 
ми ни ста ра или ви со ких пред став ни ка о Ме ђу на род ном упра вља њу 
у обла сти жи вот не сре ди не фор му ли са ла је не ко ли ко та квих оп ци-
ја, у за ви сно сти од де фи ни са них ци ље ва, као што су: ства ра ње гло-
бал не ор га ни за ци је са уни вер зал ним члан ством ра ди ко ор ди на ци је 
и над гле да ња свих ре ле вант них пи та ња у обла сти жи вот не сре ди-
не; осни ва ње сред ње роч не стра те ги је за област жи вот не сре ди не у 
окви ру си сте ма УН и ко о ри ди на ци ја свих ак тив но сти у овој обла-
сти у окви ру УН; удру жи ва ње се кре та ри ја та и за јед нич ких слу жби 
кроз осни ва ње ме ха ни зма за гло бал ну ко ор ди на ци ју ак тив но сти 
свих по сто је ћих ме ђу на род них мул ти ла те рал них уго во ра у обла-
сти жи вот не сре ди не; про ши ри ва ње до на тор ске осно ве и уста но-
вља ва ње ме ха ни зма за при јем при ват но-фи лан троп ских до на ци ја; 
осни ва ње за јед нич ког ме ха ни зма за упра вља ње свим фон до ви ма у 
обла сти жи вот не сре ди не; ства ра ње мул ти-те мат ске гло бал не ин-
фор ма тив не мре же са ста вље не од на ци о нал них, ме ђу на род них их 
не за ви сних на уч них екс пе ра та ко ја би раз ма тра ла ути ца је про ме на 
у жи вот ној сре ди ни на жи вот и из да ва ла ра на упо зо ре ња; осни ва-
ње на ци о нал них ти мо ва за област жи вот не сре ди не и раз во ја или 

24) За основ не на зна ке ви де ти: Bert, Metz: ControllingClimateChange, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge, UK, 2010. стр. 334-348. За ре зул та те по след ње 18. кон фе рен ци је 
др жа ва чла ни ца Оквир не кон вен ци је о про ме ни кли ме ко ја је одр жа на у До хи ви де ти: 
ReportoftheConferenceofthePartiesonitseighteenthsession,heldinDohafrom26No
vemberto8December2012, FCCC/CP/2012/8, 28 Fe bru ary 2013.

25) Molt ke, K., On Clu ste ring In ter na ti o nal En vi ron men tal Agre e ments, in Win ter, G., (Ed) Mul
tilevelGovernanceofGlobalEnvironmentalChange:PerspectivesfromScience,Sociology
andtheLaw, Cam brid ge: Ca brid ge Uni ver sity Presss, 2006. pp. 409-410; Sylve sto re, J. T. 
Man ga: In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan ce re form wit hin the Uni ted Na ti ons: Se e king 
mo re su sta i na bi lity to wards and beyond Rio + 20 Earth En vi orn ment Sum mit, Revuequebe
coisededroitinternational, Mon treal, Qu e bec, Ca na da, 23.2, 2010, стр. 224.

26) Ibid, стр. 56-57.
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кан це ла ри ја у по сто је ћим ме ђу вла ди ним ор га ни за ци ја ма у зе мља-
ма у раз во ју ши ром све та, итд.27) Не што ка сни је (у но вем бру 2010. 
го ди не) пет мо гу ћих оп ци ја је по себ но раз мо тре но и то: ја ча ње 
УНЕП-а, осни ва ње но ве „кров не“ ор га ни за ци је за област одр жи-
вог раз во ја, осни ва ње спе ци ја ли зо ва не аген ци је (нпр. Ме ђу на род-
не ор га ни за ци је за жи вот ну сре ди ну), ре фор ма Еко ном ског и со-
ци јал ног са ве та УН, од но сно Ко ми си је за одр жи ви раз вој и ја ча ње 
ин сти ту ци о нал них ре фор ми, од но сно по бољ ша ње пер фор ман си 
по сто је ћих струк ту ра.28) Да кле, основ на ма три ца рас пра ва о ре фор-
ми си сте ма упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на нај ве ћим 
де лом се ве зу је за ре фор му си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не у це ли ни.29) Нај ја сни је гру пи са ње иде ја о ре фор ми раз ма-
тра Fauchald. По ред мо де ла ко ји је за сно ван на ја ча њу УНЕП-а, 
по себ но се раз ма тра ју и мо дел ко ји под ра зу ме ва ја ча ње и ко ор ди-
на ци ју по сто је ћег ин сти ту ци о нал ног окви ра за сно ва ног на мре жи 
ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не, као и мо дел 
ко ји би зна чио фор ми ра ње Ме ђу на род не ор га ни за ци је за жи вот ну 
сре ди ну као спе ци ја ли зо ва не аген ци је.30) Пред ло зи у ве зи са ја ча-
њем ко ор ди на тив не уло ге у си сте му ар гу мен ту ју се, из ме ђу оста-
лог, и по дат ком да у окви ру си сте ма УН де лу је пре ко че тр де сет 
аген ци ја и дру гих те ла ко ја ко ја има ју не ке над ле жно сти у обла-
сти жи вот не сре ди не. Осим то га, у си сте му по сто ји че тр де се ти пет 
ме ђу на род них уго во ра ре ле вант них за област жи вот не сре ди не са 
нај ма ње 72 др жа ве чла ни це и раз ли чи тим фон до ви ма и фи на ни сиј-
ским ме ха ни зми ма. Ме ђу тим, не по сто ји ни јед на ин сти ту ци ја ко ја 
има ко ор ди на тив ну уло гу у овом си сте му.31) 

27) BuildingontheSetofoptionsforimprovinginternationalenvironmentalgovernanceofthe
BelgradeProcess, First me e ting of the Con sul ta ti ve Gro up of Mi ni sters or High-le vel Re-
pre sen ta ti ves on In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan ce, Na i ro bi, Kenya, 7-9 July 2010, 
UNEP, 20 July 2010, стр. 6. http://www.ro na.unep.org/do cu ments/part ner ships/IEG/Co-
Cha irs_Sum mary.pdf.

28) An no ta ted ta ble of bro a der IEG re form in a stan dar di sed for mat, In for ma tion no te from the 
Exe cu ti ve Di rec tor of UNEP, Se cond me e ting of the Con sul ta ti ve Gro up of Mi ni sters or 
High-le vel Re pre sen ta ti ves on In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan ce, Hel sin ki, 21-23 
No vem ber 2010, UNEP 7 Sep tem ber 2010. стр. 2-7. http://www.ro na.unep.org/do cu ments/
part ner ships/IEG/Stan dar di sed_for mat_for_com pa ra ti ve_analysis_-_draft_for_com ments.
pdf.

29) Mar jan ne ke J. Vij ge: TowardsaWorldEnvironmentOrganisation:IdentifyingtheBarriers
toInternationalEnvironmentalGovernanceReform. Glo bal Go ver nan ce Wor king Pa per No 
40. The Glo bal Go ver nan ce Pro ject. Am ster dam, 2010. стр.  2-5.

30) Kri stian O. Fa uc hald: InternationalEnvironmentalGovernance:ALegalAnalysisofSelec
tedOptions, Frid tjof Nan sen In sti tu te. 2010. стр. 9-13. 

31) Draft Ela bo ra tion of Ide as for Bro a der Re form of In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan-
ce, In for ma tion no te from the co-Cha irs of the Con sul ta ti ve Gro up, Se cond me e ting of the 
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б) По ла зна прет по став ка за рас пра ву о ре фор ми си сте ма упра-
вља ња у обла сти жи вот не сре ди не и кли мат ских про ме на, у де лу 
ко ји ову ре фор му ве зу је за ре фор му Про гра ма УН за жи вот ну сре-
ди ну (УНЕП-а), је са гле да ва ње по сто је ћег ста ња функ ци о ни са ња 
овог те ла. Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не УН (A/RES/27/2997), 
од 15. де цем бра 1972. го ди не („Ин сти ту ци о нал ни и фи нан сиј ски 
аран жма ни за ме ђу на род ну са рад њу у обла сти жи вот не сре ди не“), 
пред ви ђе но је да ман дат Управ ног са ве та Про гра ма УН за жи вот ну 
сре ди ну об у хва та сле де ће ак тив но сти: ја ча ње ме ђу на род не са рад-
ње и пред ла га ње, пре ма по тре би, од го ва ра ју ће по ли ти ке; обез бе ђе-
ње оп штег окви ра за смер ни це и ко ор ди на ци ју про гра ма у обла сти 
жи вот не сре ди не у окви ру си сте ма УН; раз ма тра ње пе ри о дич них 
из ве штајљ из вр шног ди рек то ра УНЕП-а о спро во ђе њу про гра ма у 
обла сти жи вот не сре ди не; пра ће ње ста ња жи вот не сре ди не у све ту; 
уна пре ђе ње при ку пља ња, про це не и раз ме не ре ле вант них ме ђу на-
род них на уч них и про фе си о нал них ин фор ма ци ја; пре и спи ти ва ње 
ути ца ја на ци о нал них и ме ђу на род них по ли ти ка у обла сти жи вот не 
сре ди не на зе мље и раз во ју; раз ма тра ње и одо бра ва ње го ди шњих 
про гра ма ко ри шће ња сред ста ва Фон да за жи вот ну сре ди ну.32)

Сма тра се да је нај зна чај ни је до стиг ну ће ова ко ус по ста вље ног 
си сте ма (оли че ног у УНЕП-у) под сти ца ње раз во ја све сти о про бле-
ми ма у обла сти жи вот не сре ди не, од но сно под сти ца ње раз ли чи тих 
дру гих су бје ка та у си сте му упра вља ња на раз ли чи тим ни во и ма.33) 
Ипак, од ка ко је фор ми ран овај про грам (1972. го ди не) јед на од 
основ них за мер ки на на чин ње го вог функ ци о ни са ња од но си се на 
од су ство не за ви сно сти у до но ше њу од лу ка. Са овим се нај че шће 
по ве зу ју и ар гу мен ти ко ји се од но се на не до ста так фи нан сиј ских 
сред ста ва за ре а ли за ци ју ци ље ва за ко је је фор ми ран.34) Chambers 
сма тра да су се окол но сти, у од но су на вре ме ка да је УНЕП фор-
ми ран, зна чај но про ме ни ле и не ки не до ста ци у функ ци о ни са њу 

Con sul ta ti ve Gro up of Mi ni sters or High-le vel Re pre sen ta ti ves on In ter na ti o nal En vi ron-
men tal Go ver nan ce, Hel sin ki, 21-23 No vem ber 2010, стр. 12. http://www.ro na.unep.org/
do cu ments/part ner ships/IEG/Ela bo ra tion_of_Ide as_for_Bro a der_Re form_of_IEG_9_op ti-
ons_Draft_for_com ments.pdf. 

32) Institutionalandfinancialarrangements for internationalenvironmentalcooperation, Re-
so lu tion adop ted by the Ge ne ral As sembly, 2997 (XXVII). A/RES/27/2997, 15 De cem ber 
1972. 

33) Ma ria Iva no va: GlobalGovernanceinthe21stCentury:RethinkingtheEnvironmentalPil
lar, Uni ver sity of Mas sac hu setts, Bo ston, 2012. стр. 7.  

34) Si mon H. Ol sen, Mark El der: Strengthening InternationalEnvironmentalGovernance by
TwophasedReformofUNEP:AnalysisofBenefitsandDrawbacks, IGES Po licy Re port, 
Ka na ga wa, Ja pan,  2011. стр. 3.
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УНЕП мо гу би ти ока рак те ри са ни као ме на џер ски и би ро крат ски. 
Ме ђу тим, је дан део њих има „ду бље и струк ту рал не узро ке“ и по-
ве зу је се са не до стат ком „по ли тич ког ауто ри те та“, сла бо сти ма у 
ко ор ди на ци ји ме ђу на род них мул ти ла те рал них уго во ра, не мо гућ-
но сти да се обез бе ди по у зда на на уч на осно ва за до но ше ње од лу ка, 
итд. Ово ме се до да ју и про бле ми по ве за ни са уско де фи ни са ним 
ман да том, ма лим бу џе том и огра ни че ном по др шком.35)

в) До стиг ну ти ни во ме ђу на род но-прав ног ре гу ли са ња у обла-
сти жи вот не сре ди не има ка рак тер оп штег окви ра за раз у ме ва ње 
мо гућ но сти за ре фор му си сте ма без об зи ра да ли у сре ди ште рас-
пра ве ста ви ли уго во ре као та кве или пи та ње ре фор ме УНЕП, од-
но сно ства ра ње но ве ме ђу на род не ор га ни за ци је, као спе ци ја ли зо-
ва не аген ци је у си сте му УН. При том би тре ба ло има ти у ви ду да 
се про це њу је да је упра вља ње пу тем си сте ма ко ји се ус по ста вља 
на осно ву ме ђу на род них уго во ра по ве зан са раз ли чи тим те шко ћа-
ма.36) Ова ква про це на је уте ме ље на, из ме ђу оста лог, и у чи ње ни ци 
да је за област кли мат ских про ме на ре ле ван тан чи тав спек тар ме-
ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не. У та квим окол но-
сти ма УНЕП пру жа услу ге сек тре та ри ја та за де вет ме ђу на род них 
гло бал них уго во ра и про то ко ла као и за осам ме ђу на род них уго-
во ра ре ги о нал ног ка рак те ра. Исто вре ме но, зна ча јан број ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја вр ши функ ци је се кре та ри ја та за је дан број 
ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не (Ме ђу на род на 
по мор ска ор га ни за ци ја, Ор га ни за ци ја за ис хра ну и по љо при вре ду, 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, УНЕ СКО, Ме ђу на род на аген ци ја 
за атом ску енер ги ју, итд).37)

Biermann сма тра да је пр ва од де вет обла сти за ко је се про це-
њу је да су по треб не хит не ре фор ме ин сти ту ци ја и си сте ма упра-
вља ња у обла сти одр жи вог раз во ја упра во ја ча ње уло ге ме ђу на род-
них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не. То под ра зу ме ва и ре ша ва-
ње су ко ба из ме ђу по је ди них ме ђу на род них уго во ра и по пу ња ва ње 
пра зни на кроз при пре му и за кљу чи ва ње но вих ме ђу на род них уго-

35) Brad ne ee, W. Cham bers: Reformofinternationalenvironmentalgovernance:anagendafor
theCommonwealth, Com mon we alth Sec re ta ri at, Com mon we alth He ads of Go vern ment Me-
e ting on Re form of In ter na ti o nal In sti tu ti ons, Lon don, 2008. стр. 2, 3. 

36) Tho mas Ber na u er, Le na Schffer: ClimateChangeGovernance, Cen ter for Com pa ra ti ve and 
In ter na ti o nal Stu di es, Zu rich, 2010. стр. 19. 

37) Ин те ре сан тан је по да так да је у пе ри о ду од пет на ест го ди на (1992-2007) у окви ру 16 
ме ђу на род них уго во ра ко ји су ана ли зи ра ни, одр жа но 540 са ста на ка са укуп но до не се-
них 5084 од лу ке и оче ку је се да ће број са ста на ка и од лу ка у бу дућ но сти да зна чај но 
ра сте. UNEP/GC.25/16/Add. 1, 24 De cem ber 2008, стр. 6. 
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во ра.38) Из ла жу ћи иде је у ве зи са уна пре ђе њем са рад ње из ме ђу раз-
ли чи тих ме ха ни за ма уста но вље них већ по сто је ћим ме ђу на род ним 
уго во ри ма у обла сти жи вот не сре ди не Fauchald у по себ ној ка те го-
ри ји раз ма тра мо гућ но сти ко је се од но се на гру пу про пи са у обла-
сти кли мат ских про ме на под чи ме се под ра зу ме ва ју, по ред Оквир-
не кон вен ци је УН о про ме ни кли ме и Кјо то про то ко ла, и Беч ка кон-
вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча са Мон тре ал ским про то ко лом 
и Кон вен ци ја УН о бор би про тив де зер ти фи ка ци је.39) Пр ви пред лог 
се од но си на ја ча ње ко ор ди на ци је уну тар УНЕП-а, а дру ги на ја ча-
ње са рад ње и ко ор ди на ци је из ме ђу ме ђу на род них уго во ра ко ји се 
од но се на област хе ми ка ли ја, од но сно тзв. кла сте ри са ње, од но сно 
ја ча ње са рад ње из ме ђу ин сти ту ци ја фор ми ра них на осно ву ме ђу-
на род них уго во ра у обла сти за шти те би о ди вер зи те та.  

Си стем ин сти ту ци ја фор ми ра них Оквир ном кон вен ци јом 
УН о про ме ни кли ме за слу жу је по себ но раз ма тра ње. Eckersley 
се залажe за фор ми ра ње по себ ног Са ве та за кли мат ске про ме не, 
у окви ру овог ме ђу на род ног уго во ра, ко ји би об у хва тио др жа ве 
нај ве ће еми те ре га со ва са ефек том ста кле не ба ште.40) На тра гу ове 
ди ску си је не ки ауто ри сма тра ју да би бу ду ће ак тив но сти ко је спро-
во де ин сти ту ци је Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни кли ме тре ба-
ло де цен тра ли зо ва ти. Исто вре ме но, не ки ауто ри уме сто рас пра ве 
о „по ли цен трич ном“ или де цен тра ли зо ва ном си сте му упра вља ња 
ука зу ју на по тре бу кон цен тра ци је рас пра ве на по сто је ћи си стем 
упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на чи ја је основ на ка рак-
те ри сти ка „фраг мен ти са ност“.41)

38) По ред ре фор ме УНЕП-а и Ко ми си је УН за одр жи ви раз вој, ја ча ња на ци о нал них си сте-
ма упра вља ња, ја ча ња јав но-при ват ног парт нер ства, ја ча ње од го вор но сти и ле ги тим но-
сти од лу ка у си сте му упра вља ња и ја ча ња јед на ко сти из ме ђу др жа ва и уну тар др жа ва. 
Frank Bi er mann (et. al): Tran sfor ming go ver nan ce and in sti tu ti ons for glo bal su sta i na bi lity: 
key in sights from the Earth System Go ver nan ce Pro ject, CurrentOpinioninEnvironmental
Sustainability,El se vi er, New York, 2012,4:51–60.

39) Kri stian O. Fa uc hald: InternationalEnvironmentalGovernance:ALegalAnalysisofSelec
tedOptions, Frid tjof Nan sen In sti tu te. Lysa ker, Nor way, 2010. стр. 35-39. При том се де-
таљ ни је раз ма тра ју мо гу ће оп ци је у слу ча ју да се ови прав ни ре жи ми при кљу че јед ном 
од по сто је ћих прав них ре жи ма или да се фор ми ра по себ ни ре жим. У слу ча ју Кон вен-
ци је УН о бор би про тив де зер ти фи ка ци је ана ли зи ра ју се оп ци је у слу ча ју да се овај 
ре жим сна жни је по ве же са гру пом ме ђу на род них уго во ра у обла сти би о ди вер зи те та.

40) За ла жу ћи се за тзв. ин клу зив ни ми ни ла те ра ли зам на ра у чун екс клу зив ног ми ни ла те-
ра ли зам, ка да су у пи та њу пре го во ри о кли мат ским про ме на ма, Ec ker sley у осно ви су-
про ста вља те о риј ске ар гу мен те ми ни ла те ра ли зма мул ти ла те ра ли зму у це ли ни. Robyn 
Ec ker sley: Mo ving For ward in the Cli ma te Ne go ti a ti ons: Mul ti la te ra lism or Mi ni la te ra lism?, 
GlobalEnvironmentalPolitics 12:2, May 2012, стр. 24-42. 

41) As selt, Har ro van, Fa ri borz Zel li, ConnecttheDots:ManagingtheFragmentationofGlobal
ClimateGovernance, Earth System Go ver nan ce Wor king Pa per No. 25. Lund and Am ster-
dam: Earth System Go ver nan ce Pro ject. 2012. стр. 9, 10.
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г) Фор ми ра ње Ме ђу на род не ор га ни за ци је за жи вот ну сре ди-
ну, као спе ци ја ли зо ва не аген ци је у си сте му УН, јед но је од пи та ња 
ко је се већ ду жи низ го ди на на ме ће као по себ но пи та ње у окви ру 
рас пра ва о ре фор ми си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди-
не. Број на су пи та ња ко ја се отва ра ју у овим рас пра ва ма, од оних 
прав но-тех нич ког ка рак те ра по ве за них са фор ми ра њем јед не но ве 
ор га ни за ци је и ње ног уве зи ва ња у већ по сто је ћи си стем УН, пре-
ко пи та ња де фи ни са ња ње них над ле жно сти, од но сно раз гра ни че-
ња над ле жно сти у од но су на дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је 
већ оба вља ју од ре ђе не ак тив но сти ре ле вант не за област жи вот не 
сре ди не, до ре гу ли са ња пи та ња фи нан си ра ња ова кве ор га ни за ци-
је, на чи на до но ше ња од лу ка ко ји би тре ба ло да ува жи спе ци фич не 
од но се из ме ђу зе ма ља у раз во ју и ви со ко ра зви је них зе ма ља, итд.42) 
Због ис пре пле та них ин те ре са раз ли чи тих су бје ка та и оштре по ла-
ри за ци је из ме ђу по је ди них др жа ва и гру па др жа ва у ве зи са бу-
дућ но сти пре го во ра о кли мат ским про ме на ма, од но сно оба ве за ма 
ко је тре ба да пре у зму, из гле да да фор ми ра ње по себ не ор ган за ци је 
у овом тре нут ку пред ста вља су ви ше сло жен иза зов.
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DragoljubC.Todic
CLIMATECHANGEANDREFORM
OFTHEGOVERNANCESYSTEM

Resume
The complexity of the systemof governance in the area
of climate change is caused by various factors. There
fore, therearemore issues thathave tobe tackledprior
whose solution impact on thewayof organizing institu
tions in thefieldof theclimatechangeasanelementof
governance system. Generally speaking, the role of the
various institutions in the systemat theglobal, regional
andnationallevelsshouldbeviewedinthecontextofac
hieving thedefinedobjectivesaswellasregulatorypro
visionscontained in thevarioussourcesof international
and national law. The general framework of the system
establishedbytheUNFrameworkConventiononClimate
Change and theKyotoProtocol and other international
agreements in the field of environment, is subject of the
reviewparticularlyfromtheaspectofitseffectivenessin
thecontextofdiscussionsonthefutureofthenegotiations
undertheKyotoProtocol.Thefirstcommitmentperiodfor
reducingemissionsofgreenhousegasesintheKyotoPro
tocolmemberstateshasexpiredandthereisnoconsensus
about futuregoals.Thecombinationof specific regional
andnationalinterestsofindividualcountrieshasresulted
inanewgroupingofcountriesandnewideasonthemo
dalitiesoftheinstitutionalarrangements.Thisstartswith
thebasicelementsoftheinstitutionalgovernancesystem
establishedbyrelevantinternationalagreements,thenthe
current resultsandopen issues in the functioningof the
UnitedNationsEnvironmentProgramme (UNEP)anda
number of specialized agencies of theUN system.Most
oftheleadinginternationalorganizationsoftheregional
characterimplementspecialactivitiesandhaveorganiza
tionalunitsdealingwithclimatechange.Themaincontent
ofthenationalentities’roleinthesystemaretheobliga
tionsunderinternationaltreatiesandnationallawsofin
dividualcountries,whileproblemsoftheimplementation
efficiencyoftheinternationalobligationsarelinkedwith
thecharacteristicsofinternationallawingeneral.Inthe
literaturetheeminentisalmostgeneralconsensusthatthe
currentsystemofgovernancehasmultiplesystemdefici
enciesandtoreformthegovernancesysteminvolvesinsti
tutionalreformatthegloballevel(particularlythereform
oftheexistingsystemofinternationalmultilateraltreaties
inthefieldofEnvironmentandtheUNEP),withthepos
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sibilityofestablishingaseparateinternationalorganiza
tionthatwouldbe(possiblyasaspecializedagencyofthe
UNsystem)dealingwithenvironmentalissues.Thereare
morepossiblemodalitiesandimplicationsofeachofthe
seoptions,i.e.acombinationofseveraldifferentoptions.
However,thesystemreformisintheshadeoftheneedto
defineglobalperspectivetowardclimatechangeasapro
blemandforthestateswhoarelargestemitterstoagree
ongreenhousegases.Thisappliesboth to theobjectives
and the instruments to achievedefinedgoals.Moreover,
thatimpliesaneedforchangesintherelationshipbetween
global,regionalandnationallevelsofgovernanceaswell
astheestablishmentoftheclearmechanismsofcoopera
tionbetweenthedifferentlevelsofgovernance.
Keywords:environment,climatechange,UNEP,interna
tional treaties, regional international organizations, the
reformof thegovernance, theWorldEnvironmentOrga
nization.

 Овај рад је примљен 13. марта 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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УТИЦАЈПОСЛОВНЕЕТИКЕ
НАОРГАНИЗАЦИОНОПОНАШАЊЕ

Сажетак
Пословнаетикачинизаконодавствокојепословниси
стемисебипрописујукакобирегулисалисвојпословни
животиподразумеваобавезудасепосаообавинаод
говарајућиначиниодговорностзањеговонеобавља
ње.Пословнаетика,данас,свевишедобијастрате
гијскозначење,јерсеупословнимсистемимаствара
јууправљачкисистемизаснованинаетичкимпринци
пима који им омогућавају да квалитетно и потпуно
одговоренаинтернеиекстернезахтевекојисеодњих
траже.Све више су успешни они пословни системи
који не одвајају етичност од профитабилности већ
ихуспешноинкорпорирајуусвоjпословнживот.По
словнаетикакаообликпримењенеетике,једанодвеч
нихоријентирафилозофијерада,прекопојединачних
делатностиморапромишљатихуманистичкоидру
штвеноостваривањечовекаиморалностпословања.
Пословнојетицирадјегенеричкообележје,јерјепо
словање које се заснива на раду носилац целокупног
друштваиживотауњему.Моралјеобликдруштве
не свестипроизведен деловањемобјективних закона
друштвеног развитка.Он представља свестљуди у
одређивањудобраизла.Етикакаонаукаоморалусма
тра да без усвајањаморалности неби било стабил
ног друштва у коме би пословање илима која друга
реална,производнаделатностмогледасеодвијајуу
релативноммиру и сигурности.Моралност покрива
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свељудскерадње,одкојихсунекеморалнодозвољене,
некеморалнообавезнеилиморалнозабрањене.Нешто
јеморалноисправноилипогрешноузависностиодпо
следицакојепроизилазеизтаквогпонашања.
Циљовоградаједасеукаженазначајетикеиетич
кихпринципа,којисесвевишеуглобалнојекономији,
морају уграђивати у управљачким системима свих
привредних субјеката без обзира на њихову, делат
ност, величину, стил лидерства и број заапослених,
каонасушносредствозаостваривањепројектованих
стратегијскихпословнихциљева.
Урадујекоришренаметодадедукцијегдесеизједног
општегставаозначајуиулозипословнеетикеусве
турадаипривређивањадошлодопојединачногста
ваоразматрањаупословнеетикенанивоупословног
системакаосубјектаиносиоцадруштвеногствара
лаштваипрофитабилности,стављајућиупрвиплан
улогуизначајљудскихресурсурсаињиховопонашање
каоносоцесвеукупнеефикасностииефективностиу
пословању.
Кључнеречи:пословнаетика,пословнисистем,орга
низационопонашање,морал,култура,кодекс.

САВРЕМЕНАМБИЈЕНТПОСЛОВАЊА

Dа на шња гло ба ли за ци ја при вре де и дру штва и свих ње них то ко-
ва све ви ше ина у гу ри ше отво ре ност, сло бо ду и ли бе ра ли за ци-

ју свих то ко ва пра ве ћи та ко је дан пла не тар ни про цес ко ји во ди све 
те шњем по ве зи ва њу дру штва и ње них еко ном ских су бје ка та, што 
под ра зу ме ва ви сок сте пен по ве ре ња ме ђу њи ма. Чи тав овај про цес 
ства ра ња свет ског еко ном ског си сте ма чи ји су су бјек ти по ве за ни у 
мул ти ди мен зи о нал ну мре жу, ка ко еко ном ских, та ко и со ци јал них 
и по ли тич ких ве за, да нас по ред свих ди ле ма у ко ји ма се на ла зи, 
по кре ће и ди ле му о од но су еко но ми је и ети ке. По слов ни си сте ми у 
ова квом ам би јен ту сво је де ло ва ње и ми си ју, ра ди оп стан ка и да љег 
раз во ја, мо ра ју ускла ди ти са пра ви ли ма ко ји вла да ју на хо ри зон ту 
са вре ме не еко но ми је. Они су ти ко ји све ви ше свој ке по слов не по-
зи ци је мо гу сте ћи са мо пу тем сна жне ме ђу на род не ори јен та ци је, 
ни ка ко осла ња ју ћи се на кла сич не фор ме по сло ва ња и по др шку 
на ци о нал не др жа ве. У гло бал ној еко но ми ји сва ки по слов ни си стем 
пре у зи ма сву од го вор ност у свом по слов ном де ло ва њу, по шту ју ћи 
при том гло ба не стан дар де, гло бал не прин ци пе, гло бал не ква ли-
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те те и дру га по слов на пра ви ла. То је на чин и фор му ла де ло ва ња 
и оп стан ка по слов них си сте ма у да на шњој мул ти ди мен зи о нал ној 
по слов ној мре жи. 

Са вре ме на гло бал на еко но ми ја у пр ви план ста вља ин те лек ту-
ал ни ка пи тал тј. за по сле не њиховa зна ња, спо соб но сти, ве шти не, 
уме ћа, мо ти ва ци ју, по на ша ње и за до вољ ство. За по сле ни и њи хов 
по ло жај ни су са мо струк ту ра већ основ од ко га све по чи ње и од 
ко га све за ви си. Зна ње је по ста ло стра те гиј ски ре сурс и из во ри ште 
кон ку рент не пред но сти и ди фе рен ци ја ци је на свет ском тр жи шту. 
Да на шња свет ска еко но ми ја оби та ва у са свим но вом ам би јен ту и 
но вој ге о кул ту ри, ко ја све ви ше по ред зна ња и стан дар да у еко ном-
ском сми слу по шту је и раз ви ја зна ња за но ве етич ке нор ме и об ли-
ке кор по ра тив не кул ту ре ко ји знат но ме ња ју и ути чу на по слов ну 
по ли ти ку, ор га ни за ци о но по на ша ње за по сле них и жи вот са вре ме-
ног по слов ног чо ве ка. Етич ко по на ша ње и етич ке нор ме и њи хо ва 
ва жност да нас се све ви ше уве ћа ва ју и ста вља ју на је дан пот пу-
но од го вор ни ји и зна чај ни ји ни во у сфе ри еко ном ског де ло ва ња. 
Са вре ме на еко но ми ја, у но вој ге о кул ту ри и пот пу но про ме ње ном 
ам би јен ту, про јек ту је но ве етич ке нор ме, но ве ко дек се по на ша ња 
и об ли ке кор по ра тив не кул ту ре и кли ме а ти ме и но ве об ли ке ор га-
ни за ци о ног по на ша ња у њи ма. Све ви ше је при су тан ве ћи сте пен 
ко ре ла ци је и по ве ре ња из ме ђу еко но ми је и ети ке, тј. мо ра ла и про-
фи та. Од су ство етич ких нор ми у са вре ме ном по сло ва њу на но си 
ве ли ку ште ту по слов ним си сте ми ма и укуп ној еко но ми ји.

ПОСЛОВНАЕТИКА–УЛОГАИЗНАЧАЈ

Ети ка је фи ло зоф ска ди сци пли на о мо ра лу. Ети ка је за пра во 
фи ло зо фи ја мо ра ла ко ја те жи не про ти вреч ном, ло гич ком, до след-
ном и це ло ви том си сте му зна ња о по ре клу мо рал ног де ло ва ња и 
су ђе ња о мо ти ви ма, сми слу, ци ље ви ма, нор ма ма мо рал ног по на-
ша ња и вред но ва ња.1)

Ети ка на у ка о мо ра лу зах те ва кри тич ки став пре ма по сто је ћој 
мо рал ној прак си ука зу ју ћи на сва раз ли чи та гле да ња љу ди и да ва-
ње вред но сне оце не и ука зу је на пра ве и искон ске вред но сти. Ети-
ка ис тра жу је и про це њу је мо рал не вред но сти оно га што је до бро 
или што ни је до бро, шта тре ба а шта не тре ба да бу де.

1) Су бо тић, Д.: Пословнаетикаивештинекомуницирања, КИЗ-Цен тар, Бе о град, 2007. 
стр. 1
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Под мо ра лом нај че шће се под ра зу ме ва си стем нор ми или пра-
ви ла људ ског по на ша ња. Да кле, мо рал или мо рал ни фе но мен је 
скуп оби ча ја, на ви ка, нор ми или пра ви ла по на ша ња ко ји ма се љу-
ди ру ко во де у сво јим по ступ ци ма.2)

Мо рал не вред но сти као што су: исти на, прав да, по ште ње, до-
бро та, чо ве ко љу бље, ху ма ност и дру го су ста ри је и ја че од свих 
дру гих људ ских вред но сти ко је је зна њем и исто риј ским раз во јем 
чо век ства рао. То је осно ва на ко јој се гра де све истин ске кул тур не 
вред но сти, све стра но обра зо ва ње и ви со ко и струч но зна ње. С пу-
ним пра вом се мо же ре ћи да су мо рал, кул ту ра и зна ње три основ на 
те ме ља на ко ји ма ста бил но сто ји зе мљи на ку гла и свет на њој.

При су ство по слов не ети ке од увек, а и у са вре ме ном гло бал-
ном об ли ку при вре ђи ва ња по слов них си сте ма од ве ли ког је а че сто 
и од пре суд ног зна ча ја ка ко за њи хов раз вој та ко и за њи хов да љи 
оп ста нак и де ло ва ње.

Да нас још не ма це ло ви те и све о бу хват не де фи ни ци је по слов-
не ети ке. Са ма по се би је ве о ма сло жен фе но мен да би јој се да ло 
трај но и де фи ни тив но од ре ђе ње. Та ко се да нас по слов ној ети ци 
при сту па као про це су об ли ко ва ња дру штве них од но са и њи хо вој 
мак си мал ној ху ма ни за ци ји ма где се они од ви ја ли. По слов на ети-
ка об ли ку је дру штве не од но се ма где год они би ли. С об зи ром да 
ак це нат ети ке ста вља мо на по слов не си сте ме и по слов не про це се 
у њи ма, ов де пр вен ство тих од но са и њи хо ва ху ма ни за ци ја се од-
но си на ме ђу људ ске од но се у про це су ра да и све га што је ве за но за 
успех и ре зул та те у ра ду

По слов на ети ка се за сни ва на прин ци пи ма и пра ви ли ма по на-
ша ња за сно ва них на оп штој и по слов ној кул ту ри ко ја до ми ни ра у 
по слов ним си сте ми ма. По слов на кул ту ра је од ве ли ког зна ча ја за 
по слов ну ети ку и те ме љи се на оп штој кул ту ри, кул ту ри го во ра и 
ле пог по на ша ња, на кул ту ри пи сме не и усме не ко му ни ка ци је уну-
тар по слов ног си сте ма и са окру же њем.Пред мет по слов не ети ке је 
скуп мо рал них нор ми и пра ви ла по на ша ња у свим по слов ним ак-
тив но сти ма усме ре ним ка успе шном про фи та бил ном по сло ва њу. 
Нор ме су уте ме ље не на вред но сти ма ко је се за сни ва ју на основ-
ним етич ким прин ци пи ма, њи хов са др жај се из ра жа ва су до ви ма 
о до бром и ло шем, успе шном по слов ном по на ша њу, њи хов циљ 

2) Ри чард, Џ.: Пословнаетика, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003. стр. 43
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је да се сви уче сни ци у по слов ним про це си ма оба ве жу на етич ко 
по на ша ње.3)

По слов на ети ка је на ци о нал на, ин тер на ци о нал на или гло бал-
на, као и по сло ва ње ко је не огра ни ча ва ју ни ка кве про из вољ не ге-
о граф ске гра ни це. По слов на ети ка на ла же да се по сао оба ви на 
од го ва ра ју ћи на чин и да се пре ду зме од го вор ност за успех или не-
у спех тог по сла. Не по што ва ње ети ке у по сло ва њу мо же до ве сти 
до то га да и нај ве ћи, нај у глед ни ји и нај у спе шни ји по слов ни си-
сте ми де лу ју не про ми шље но и не за ко ни то и та ко се бе до во де до 
ве ли ке ма те ри јал не и сва ке дру ге од го вор но сти. По сле ди це то га су 
по ред по ве ћа ња тро шко ва по сло ва ња и гу би так угле да у од ре ђе-
ној при вред ној гра ни или на од ре ђе ној те ри то ри ји, пи та ње да љег 
по слов ног де ло ва ња. По слов ној ети ци рад је ге не рич ко обе леж је, 
јер је по сло ва ње ко ји се за сни ва на ра ду но си лац це ло куп ног дру-
штве ног жи во та. 

По след ње го ди не про шлог ве ка обе ле жи ле су по слов но де ло-
ва ње и при вре ђи ва ње ко је је ме ђу на род но ори јен ти са но. Та ко је 
отво ре но но во по гла вље у раз во ју људ ског дру штва-гло ба ли за ци ја. 
Гло ба ли за ци ја у еко ном ском сми слу ре а ли зу је се кроз: гло ба ли за-
ци ју про из вод ње, гло ба ли за ци ју тр го ви не и гло ба ли за ци ју тр жи-
шта. На том прин ци о пу је фор ми ран ве ли ки број ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја ко је има ју за циљ об ли ко ва ње по на ша ња и по слов ног 
де ло ва ња на ме ђу на род ном ни воу, по пут Свет ске бан ке, Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да, Ује ди ње них на ци ја и дру го.

Ова ко гле да но по слов на ети ка до би ја гло бал ни ка рак тер, где се 
од ре ђу ју пра ви ла по на ша ња у по сло ва њу на ме ђу на род ном ни воу. 
На су прот то ме ма ко ли ко те жи ли ства ра њу не ка квих уни вер зал них 
и оп штих мо рал них нор ми, мо ра ју се по што ва ти и ува жа ва ти све 
раз ли чи то сти ко је по сто је у по слов ним оби ча ји ма та мо где они по-
сто је, јер је ди но је та ко мо гу ће оства ри ти по слов не ак тив но сти и 
по сти ћи ви со ке по слов не ре зул та те. 

По слов на ети ка је про цес ко ји се стал но од ви ја и кре ће у не ком 
но вом ви шем сме ру од ин те ре са и зна ча ја за по сло ва ње и дру штве-
ни жи вот у це ли ни. Она се ме ња, али не про ла зи, она је у спре зи са 
про ме на ма-раз во јем чо ве ка и ње го вог ра да..

У ње ном сре ди шту је увек по сло ва ње и чо век у ње му. По тре ба 
за по слов ном ети ком и ње ним ин кор по ри ра њем у све ру по сло ва ња 

3) Ра до ва но вић, В.: Организационопонашање, МСТ-Га јић, Бе о град, 2009. стр. 98
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да нас је бит ни ја не го ика да.На ро чи то је то по треб но да нас у до-
ба из вр ше них гло бал них про ме на и до стиг ну том ци ви ли за циј ском 
сте пе ну раз во ја.

Да нас за хва љу ју ћи сте пе ну раз ви је но сти свих сег ме на та при-
вре де и дру штва, мо ра се мно го му дри је и со фи сти ци ра ни је при-
сту пи ти по слов ној ети ци. За то ће да нас по слов ни си сте ми сво је 
лич не по слов не ин те ре се мо ра ти усме ри ти ка по слов но етич ким 
вред но сти ма сва ког за по сле ног и оп штим етич ким вред но сти ма 
дру штва. По слов на ети ка је до брим де лом усло вље на и кор по ра-
тив ном кул ту ром ко ја је за сту пље на у по слов ном си сте му. Да нас 
успе шни по слов ни си сте ми има ју пре ци зно де фи ни са ну кор по ра-
тив ну кул ту ру, као за јед нич ки си стем вред но сти за по сле них.Пра-
вил ном кор по ра тив ном кул ту ром ус по ста вља ју се успе шне ве зе 
ор га ни за ци је са спољ ним окру же њем. Кор по ра тив на кул ту ра да-
је за по сле ни ма осе ћа ње не фор мал не и фор мал не оба ве зно сти на 
осно ву со ци ја ло за ци је ка ко да об ли ку ју сво је по на ша ње и шта тре-
ба у од ре ђе ној иден тич ној си ту а ци ји да ра де.4)

По слов ном ети ком је усме ре но и до брим де лом ко ор ди ни са-
но и ор га ни за ци о но по на ша ње за по сле них у по слов ном си сте му 
а ти ме је усло вље но и са мо за до вољ ство и по све ће ност по слу од 
стра не рад ни ка.

КОРПОРАТИВНАКУЛТУРА

Ор га ни за ци о на кул ту ра за по слов ни си тем је исто што и лич-
ност за по је дин ца. Ово го во ри да је ор га ни за ци о на кул ту ра основ-
на ди мен зи ја и оквир сва ког ор га ни за ци о ног ам би јен та ка ко за 
рад за по сле них та ко и за њи хов раз вој, мо ти ва ци ју и по на ша ње. 
Ор га ни за ци о на кул ту ра чи ни суп стан ци јал ни део укуп не сли ке о 
по слов ном си сте му. Ед гар Шејн де фи ни ше кор по ра тив ну кул ту ру 
као „....си же ва жних за кљу ча ка, из ми шље них, от кри ве них или раз-
ви је них од да те гру пе док се су о ча ва са про бле ми ма спољ не адап-
та ци је и уну тра шње ин те гра ци је, фор му ли са ном до вољ но до бро да 
се мо гу сма тра ти вред ним и као та кви пре но си ти но вим чла но ви ма 
ор га ни за ци је, као ис пра ван на цин, пер цеп ци је, раз ми шља ња и осе-
ћа ња за исте про бле ме....“ 5)

4) www.eco no mist.com
5) Jaнићијевић, Н.: Организационопонашање, Да та Ста тус, Бе о град 2008. стр. 321
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Кор по ра тив на кул ту ра пред ста вља си стем вред но сних огра ни-
че ња, ве ро ва ња, ста во ва, убе ђе ња, оби ча ја и ми шље ња на осно ву 
ко јих по слов ни си стем же ли да са вла да про бле ме екс тер не адап-
та ци је и ин тер не ин те гра ци је. Кор по ра тив на кул ту ра под ра зу ме ва 
ви зу ел не кон стан те рад ног про сто ра, стил ко му ни ка ци ја, етич ке 
нор ме уну тар по слов ног си сте ма, ме ђу људ ске од но се, про то кол, 
имиџ и дру го. Ор га ни за ци о на кул ту ра об ли ку је по на ша ње свих за-
по сле них. Сва ки по слов ни си стем има сво ју кул ту ру, ко ја мо же би-
ти ма ње или ви ше по год на и под сти цај на за оства ри ва ње раз во ја 
и успе ха по слов ног си сте ма. Кор по ра тив на кул ту ра у по слов ном 
си сте му ути че на: до но ше ње стра те гиј ских од лу ка, спо соб ност 
при ла го ђа ва ња окру же њу, раз вој људ ских ре сур са, ко ор ди на ци ју 
про це са уну тар по слов ног си сте ма, кон тро лу по на ша ња за по сле-
них, сма ње ње кон флик та у по слов ном си сте му, ја ча њу мо ти ва ци је 
и др. По слов на кли ма као про дукт кор по ра тив не кул ту ре и ре флекс 
до ми нант них вред но сти, нор ми, ста во ва, аспи ра ци ја и ве ро ва ња 
ко ја вла да ју ме ђу за по сле ни ма је уства ри вла да ју ћа ат мос фе ра и 
по се бан об лик со ци јал ног ам би јен та ко ји се од ре ђу је као ста ње 
пси хо со ци јал них од но са у по слов ном си сте му.

По слов на кли ма је вред но сно емо тив ни од раз кул ту ре по слов-
ног си сте ма и нај че шће је усло вље на на чи ном од лу чи ва ња, на чи-
ном ру ко во ђе ња, си сте мом рас по де ле за ра да, по ли ти ком упра вља-
ња људ ским ре сур си ма и др. Кли му чи не ре ла тив но трај ни, емо-
тив ни, со ци јал ни од но си и ме ђу људ ски од но си чла но ва по слов ног 
си сте ма као и ути цај тих од но са на по на ша ње за по сле них. Ве о ма 
ва жан уну тра шњи по слов ни сег мент успе ха је ор га ни за ци о но по-
на ша ње за по сле них и ме наџ мен та. Да нас успе шни по слов ни си-
сте ми-ком па ни је има ју пре ци зно де фи ни са ну кор по ра тив ну кул ту-
ру, као за јед нич ки си стем вред но сти за по сле них. До бром кор по ра-
тив ном кул ту ром ус по ста вља ју се успе шне ве зе по слов ног си сте ма 
са гло бал ним окру же њем.

Кор по ра тив на кул ту ра да је за по сле ни ма осе ћа ње не фор мал не 
и фор мал не оба ве зно сти на осно ву со ци ја ли за ци је ка ко да об ли ку-
ју сво је по на ша ње и шта тре ба у од ре ђе ној иден тич кој си ту а ци ји 
да ра де....“ по Ед га ру Шеј ну 6)

Кор по ра тив на кул ту ра у по слов ном си сте му ства ра основ за 
до бар ко декс по на ша ња, ус по ста вља ју ћи ме ри ла вред но сти као 

6) Ра до ва но вић, В.: Организационопонашање, МТС-Га јић, Бе о град, 2011. стр. 265
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и по тре бу за ускла ђи ва ње вла сти тог по на ша ња за по сле ног пре ма 
тим ме ри ли ма.

ОРГАНИЗАЦИОНОПОНАШАЊЕ

Ка ко је Eкономија на уч на ди сци пли на ко ја про у ча ва основ на 
пра ви ла по на ша ња и еко ном ске за ко ни то сти у еко ном ским ак тив-
но сти ма, ја сно се ви ди да по слов на ети ка је чвр сто ве за на за по-
слов ни успех сва ког при вред ног су бјек та. Еко но ми ју два де се тог 
ве ка ка рак те ри ше раз вој но вог при сту па из у ча ва ња људ ског фак то-
ра и по на ша ње по је ди на ца у по слов ном си сте му у ци љу по сти за ња 
утвр ђе них ци ље ва. То је при ступ ор га ни за ци о ног по на ша ња, ко ји 
се из у ча ва да нас на ни воу на уч не обла сти.

Ор га ни за ци о но по на ша ње је на уч на област ко ја се ба ви, љу-
ди ма у по слобвном си сте му, са ци љем да об ја сни ме на џе ри ма и 
за по сле ни ма од че га за ви си њи хо во по на ша ње и ка ко се на по на-
ша ње за по сле них мо же ути ца ти. Ор га ни за ци о но по на ша ње ба ви 
се ме ким „soft“ ди мен зи ја ма по слов ног си сте ма, што под ра зу ме ва 
да се од но си на за по сле не, од но сно људ ске ре сур се као укуп ну ин-
те лек ту ал ну, пси хич ку, фи зич ку и со ци јал ну енер ги ју и но си о це и 
ства ра о це све у куп ног дру штве ног, при вред ног, ор га ни за ци о ног и 
сва ког дру гог еко ном ског раз во ја.7)

Ор га ни за ци о но по на ша ње (Or ga ni za ti o nal Be ha vi or-OB) је 
при ме ње на на уч на област, ко ја се ба ви ис тра жи ва њем ка ко ор га-
ни за ци о ни, груп ни и ин ди ви ду ал ни фак то ри ути чу на по на ша ње 
љу ди у ци љу уна пре ђе ња ефи ка сно сти ор га ни за ци је и за до вољ ства 
за по сле них.

Ов де се из у ча ва по на ша ње љу ди у ор га ни за ци ји ја ма, од ни-
воа по је дин ца или ин ди ви ду ал ног ни воа ко га чи не: лич ност, пер-
цеп ци ја, уче ње, вред но сти, ста во ви и мо ти ва ци ја. Груп ног ни воа 
ко га чи не: гру пе, ти мо ви, ли дер ство, моћ, кон флик ти, ко му ни ка-
ци је, од лу чи ва ње. Ор га ни за ци о ног ни воа ко га чи не: ор га ни за ци о-
на струк ту ра, ор га ни за ци о на кул ту ра, си стем упра вља ња људ ским 
ре сур си ма, тех но ло ги ја. Kao и број не етич ке нор ме-ко дек си, број-
не упра вљач ке ме то де и ме ре ко је се мо гу ко ри сти ти ка ко би се 
ути ца ло на по на ша ње за по сле них у ор га ни за ци ја ма.8)

7) Пет ко вић, М. Организационопонашање, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град 2008. стр. 1
8) По џер, Џ.: Пословнаетика, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003. стр. 192
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Циљ ор га ни за ци о ног по на ша ња, је сте раз у ме ва ње, пред ви ђа-
ње, об ли ко ва ње и ути цај на по на ша ње љу ди у ор га ни за ци ји, ра ди 
што ве ће ефи ка сно сти тј. што ве ћих пер фор ман си ор га ни за ци ја, 
као и што ве ћег за до вољ ства са мих чла но ва ор га ни за ци је, за по сле-
них и ме на џе ра.

Об ли ко ва ње, усме ра ва ње и кон тро ли са ње по на ша ња за по сле-
них у про це су ра да упра вљач ка је ак тив ност ко јом се ба ви ме наџ-
мент по слов ног си сте ма. Под об ли ко ва њем по на ша ња под ра зу ме-
ва ју се упра вљач ке ме ре и ак тив но сти ко ји ма се ути че на про ме не 
и раз вој лич них, а до брим де лом и ко лек тив них ка рак те ри сти ка, 
као и на про ме не ам би јен та и окру же ња у ко ји ма се рад од ви ја. 
Об ли ко ва ње по на ша ња за по сле них укљу чу је број не етич ке нор ме, 
упра вљач ке ме ре и ак тив но сти ме наџ мен та, ко ји ма се ме ња и ка 
же ље ном прав цу усме ра ва по на ша ње за по сле них. На осно ву про-
ме не по на ша ња за по сле них у ор га ни за ци ји и њи хо во при ла го ђа ва-
ње на ста лој си ту а ци ји, по на ша ње се мо же ко ри го ва ти, про ме ни ти, 
уна пре ди ти и та ко учи ни ти ко ри сним за оства ри ва ње ци ље ва по-
слов ног си сте ма, што и је сте свр ха и циљ овог при сту па. 

Да на шња еко но ми ја и свет уоп ште на ла зе се у бр зом успо ну 
али исто вре ме но и у ја ко про мен љи вом, тур бу лент ном и не пред-
ви ди вом окру же њу. Тран сфор ма ци ја и раз об ли ча ва ње свет ске при-
вре де је све при сут ни је као и по че так јед ног но вог свет ског еко-
ном ског то ка ко ји је за по чео сво ју ми си ју на по чет ку два де сет пр-
вог ве ка.

Раз ви је ни свет да нас сво ју стра те ги ју раз во ја про јек ту је на 
осно ву људ ских ре сур са са по себ ним фо ку сом на њи хов ква ли тет 
тј. њи хо ва зна ња, као и на но вим ор га ни за ци о ним струк ту ра ма и 
про це си ма ко је да ју је дан са свим но ви тон у прак си ор га ни за ци је 
и ме наџ мен та. Нео дво ји ви део стра те ги је раз во ја је кон цеп та по-
слов не ети ке ко ја све ви ше про мо ви ше ли бе ра ли за ци ју свих еко-
ном ских су бје ка та и мо рал у њи хо вом рад ном де ло ва њу. На сце ну 
сту па ју но ве ак тив но сти и но ве ме то де ор га ни зо ва ња и ре ин же ње-
рин га про це са са ци љем да се об ли ку је ефи ка сна ор га ни за ци о на 
струк ту ра по слов ног си сте ма и рад ни ам би јент до сто јан чо ве ка. 

Да нас ви ше не го очи глед но се од нос пре ма за по сле ни ма у 
по слов ним си сте ми ма знат но и ра ди кал ни је про ме нио од стра не 
ме наџ мен та за раз ли ку од ста ва у ин ду стриј ском об ли ку при вре-
ђи ва ња, али он ту ни је стао, већ се тај од нос увек и све ви ше мо ди-
фи ку је, уна пре ђу је и ху ма ни зу је у ко рист за по сле них. За по сле ни 
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су да нас у сре ди шту ва жно сти све у куп них чи ни ла ца по сло ва ња и 
раз во ја уоп ште. 

Ор га ни за ци о но по на ша ње у по слов ним си сте ми ма пред ста вља 
на чин њи хо вог при ла го ђа ва ња про ме на ма у окру же њу, као и ус по-
ста вља ње ме ђу људ ских од но са у ње го вој струк ту ри. Ме ђу људ ски 
од но си као би тан сег мент ор га ни за ци о ног по на ша ња, за сни ва ју се 
на уло зи по је дин ца и гру па у функ ци о ни са њу по слов ног си сте ма. 

Ме ђу људ ски од но си по сма тра ју се из две пер спек ти ве и то:
– по је ди них из вр ши о ца, ко ји тре ба да упо зна ју ка рак те ри сти-

ке и про бле ме сво га и ту ђег по на ша ња у ор га ни за ци ји и
– ме на џе ра, ко ји тре ба да се оспо со бе да раз у ме ју по на ша ње 

љу ди са ко ји ма са ра ђу ју и ко ји ма упра вља ју.
По на ша ње љу ди уну тар по слов ног си сте ма по ста је све зна-

чај ни фак тор успе шно сти по сло ва ња, бу ду ћи да чо век пред ста вља 
њен сре ди шњи фак тор. Чо век је но си лац не са мо функ ци је из вр-
ше ња не го и упра вљач ка ак тив ност у по слов ном си сте му. За то се 
по слов ној ети ци и људ ском по на ша њу у по слов ном си сте му у са-
вре ме ној те о ри ји и прак си ме наџ мен та по све ћу је све ве ћа па жња, 
чи ме се до при но си ве ћој ху ма ни за ци ји про це са ра да, а ти ме и ве-
ћој успе шно сти по сло ва ња.

Усло ве за ра ди кал ну про ме ну по на ша ња за по сле них у по слов-
ном си сте му на во ди Фре де рик Теј лор још у де вет на е стом ве ку, да 
не ма пра ве про ме не у по на ша њу за по сле них, ме на џе ра и свих дру-
гих без „мен тал не ре во лу ци је“ ко ја мо ра да се до го ди у гла ва ма ка-
ко ру ко во ди ла ца та ко и рад ни ка, и јед ни и дру ги мо ра ју ра ди ти на 
то ме да се та ре во лу ци ја де си. „Мен тал на ре во лу ци ја“ ће се де си ти 
код за по сле них и свих оних ко ји су у до ди ру са ра дом са мо пер ма-
нент ним усва ја њем но вих са вре ме них зна ња, јер је ди но она ће им 
омо гу ћи ти да при хва те но ве вред но сти у свом ин ди ви ду ал ном и 
про фе си о нал ном по на ша њу. 

ЕТИЧКИКОДЕКСУПОСЛОВАЊУ

Етич ки ко декс је осно ва усме ра ва ња про фе си о нал ног по на ша-
ња при пад ни ка од ре ђе не про фе си је. То је пи са ни до ку мент ко јим 
се фор му ли шу етич ка пра ви ла и мо рал не нор ме за од ре ђе ну про-
фе си ју и њи ме се од ре ђу ју су штин ски до ме ни етич ког де ло ва ња 
и етич ке од го вор но сти и оба ве зан је за сви за по сле не. Етич ки ко-
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декс од ре ђу је пра ви ла ко ја тре ба да вла да ју људ ским по на ша њем и 
вред но сти ко ји ма тре ба те жи ти.

Мо рал је из раз ко ји се ко ри сти за озна ча ва ње оних по сту па ка и 
де лат но сти чи ја је ис прав ност или по гре шност од зна ча ја; и вред-
но сти ко је те де лат но сти и по ступ ци, не гу ју и при ме њу ју.9)

Мо рал је об лик дру штве не све сти про из ве ден де ло ва њем 
објек тив них за ко на дру штве ног раз вит ка. Он пред ста вља свест 
љу ди у од ре ђи ва њу до бра и зла. Ети ка као на у ка о мо ра лу сма тра 
да без усва ја ња мо рал но сти не би би ло ста бил ног дру штва у ко-
ме би по сло ва ње или ма ко ја дру га ре ал на, про из вод на де лат ност 
мо гле да се од ви ја ју у ре ла тив ном ми ру и си гур но сти. Мо рал ност 
по кри ва све људ ске рад ње, од ко јих су не ке мо рал но до зво ље не, 
не ке мо рал но оба ве зне или мо рал но за бра ње не. Не што је мо рал но 
ис прав но или по гре шно у за ви сно сти од по сле ди ца ко је про из и ла-
зе из та квог по на ша ња. 

Мно ге етич ке нор ме мо гу би ти про пи са не од од ре ђе не дру-
штве не за јед ни це и оче ку ју од сва ког по је дин ца ко ји пре тен ду ју 
за јед ни ци да их ува жа ва ју и да се пре ма њи ма и по на ша ју.

Тре ба раз ли ко ва ти прав не нор ме од мо рал них нор ми, оне се 
раз ли ку ју у по гле ду при ро де и при ме не санк ци ја. При ме на санк ци-
ја код не по што ва ња мо рал них нор ми је нео р га ни зо ва на и у на пред 
не пред ви ђе на. По себ на вр ста санк ци ја је гри жа са ве сти и она има 
ка рак тер санк ци је. Мо рал мо же да по слу жи као ко рек тив у ту ма-
че њу и при ме ни пра ва, и основ за ства ра ње не до ста ју ће прав не 
нор ме.

С об зи ром на раз ли чи тост на ци о нал них, кул тур них и дру-
штве них при ли ка у ко ји ма се од ви ја по сло ва ње, мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја, про сто је не мо гу ће фор ми ра ње уни вер зал них етич-
ких пра ви ла и мо рал них нор ми ко је ће оба ве за ти све су бјек те, на 
раз ли чи тим де ло ви ма све та, да се пре ма њи ма и по на ша ју. Ов де се 
мо ра по што ва ти раз ли чи тост мо рал них схва та ња тј. етич ки ре ла-
ти ви зам. Чак иако би се у ова квим си ту а ци ја ма упо тре био мо рал ни 
ап со лу ти зам до шло би до број них од сту па ња и по мет њи у од ре ђе-
ним си ту а ци ја ма, као и ве ли ких гре ша ка у са мом по сло ва њу, што 
ука зу је да уво ђе ње мо рал ног ап со лу ти зма је про сто не мо гу ће. 

Та раз ли чи тост је на ро чи то из ра же на у да на шње вре ме, вре-
ме гло ба ли за ци је свет ске еко но ми је и при вре де уоп ште, ка да се 

9) Рај кас, С.: Уводупословнуетику, Бе о град, 2002. стр. 31.
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по слу је на свим де ло ви ма све та у раз ли чи тим дру штве ним за јед-
ни ца ма, на ци ја ма и њи хо вим за ко ни то сти ма, мо рал ним и етич ким 
нор ма ма. Ме ђу тим с пра вом мо же мо ре ћи да су број не мо рал не 
нор ме по сво јој са др жи ни че сто и слич не а не ке чак и исте, где се 
сва ки вид раз ли чи то сти из ри чи то мо ра и по што ва ти. 

И по ред то га раз ви је ни део све та те жи из град њи уни вер зал них 
стан дар да, кри те ри ју ма, прин ци па и пра ви ла оп ште ва же ћих за по-
је ди не гра не, де лат ни сти па чак и про фе си је ра ди лак шег функ ци-
о ни са ња у мул ти ди мен зи о нал ној по слов ној мре жи ко ја је све ви ше 
на сце ни.

Та ко су по слов ни ли де ри раз ви је ног де ла све та, Евро пе, Ја па-
на и Аме ри ке де фи ни са ли ме ђу на род не прин ци пе. Основ ни по сту-
ла ти на ко ји ма се за сни ва ју ови прин ци пи су: ка јо си ју и људ ско 
до сто јан ство.Ка јо си ју је ја пан ски по јам ко ји зна чи жи ве ти и ра ди-
ти за оп ште до бро. Људ ско до сто јан ство се од но си на вред но сти и 
ин те гри тет сва ког чо ве ка као ци ља, а не сред ства за оства ри ва ње 
ту ђих ци ље ва. 

Пр ви етич ки ко дек си де фи ни са ни су у окви ру по је ди них про-
фе си ја још у тре ћем ве ку пре но ве ере нпр. Хи по крат је још та да 
де фи ни сао етич ки ко декс ле ка ра у фор ми све ча не за кле тве ко ји је 
и да нас у при ме ни. Да нас ско ро да не ма обла сти у ко јој ни су де фи-
ни са ни етич ки ко дек си: тр го ви на, мар ке тинг, ра чу но вод ство, ту ри-
зам и др.

По слов ни си сте ми се од лу чу ју за про кла мо ва ње етич ких ко-
дек са као ис тру мен та у бор би про тив свих ви до ва ко руп ци је, пре-
ва ра и под ми ћи ва ња.

У осно ви си сте ма упра вља ња по слов ним си сте ми ма су вред-
но сти а ме ха ни зам за ар ти ку ла ци ју тих вред но сти је етич ки ко декс, 
ко ји спе ци фи ци ра етич ка пра ви ла. Ка да је у пи та њу ор га ни зо ван 
рад, етич ки ко декс би тре бао да бу де усме рен на: по што ва ње лич-
но сти свих ни воа за по сле них, не зло у по тре бља ва ње хи је рар хиј ског 
и ста ту сног по ло жа ја, из бе га ва ње ма ни пу ли са ња љу ди ма, во ђе ње 
ра чу на о ин те ре си ма гру пе, ти ма и по слов ног си сте ма у це ли ни, 
уоча ва ње и ре ша ва ње про бле ма, др жа ње да те ре чи, ко рект но по-
на ша ње у од но су на кон ку рен ци ју, под сти ца ње етич ког по на ша ња, 
на гра ђи ва ње пре ма ра ду и др.

Ка ко етич ки ко дек си по слов них си сте ма са др же број не етич-
ке нор ме по себ но тре ба обра ти ти па жњу да се при из ра ди етич ког 
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ко дек са укљу чи склад ност са за кон ским нор ма ма ко је су ва же ће за 
да ту де лат ност.

Етич ки ко декс је је дан од до ка за про фе си о нал ног ста ту са. У 
ње му се ја сно ре гу ли шу основ не вред но сти про фе си је, про фе си-
о нал на етич ка на че ла, про фе си о нал ни стан дар ди и кон трол ни и 
ди сци плин ски ме ха ни зми. Етич ки ко декс ме на џер ске про фе си је 
ин си сти ра на про фе си о на ли зму у ра ду и ода но сти про фе си ји, по-
ште њу и ин те гри те ту, од го вор но сти, тач но сти, исти но љу би во сти, 
са ве сно сти, ин ди ви ду ал ном и про фе си о нал ном етич ком уса вр ша-
ва њу, уна пре ђе њу зна ња, спо соб но сти и ве шти на, пер ма не нет ном 
обра зо ва њу и са мо ра зво ју, по што ва њу људ ских пра ва и др. 

Оно што је за јед нич ко мо рал но пра ви ло ко је се мо же при ме-
ни ти на укуп но гло бал но по сло ва ње у свим зе мља ма, де лат но сти-
ма и свим по слов ним си сте ми ма-ком па ни ја ма без об зи ра на вр сту 
по сла, на ци ју, ва же ће за ко не, је сте по што ва ње „мо рал ног ми ни-
му ма“, ко ји ин си сти ра да се не на но си на мер но не по сред но зло. 
Он је ва же ће пра ви ло за све за по сле не ма где они вр ши ли рад ну 
функ ци ју. 

***

Ети ка и ње но ин кор по ри ра ње у по слов ну сфе ру и жи вот по-
слов них си сте ма игра ве ли ку чак и до ми нант ну уло гу у њи хо вом 
ра ду, раз во ју и оп стан ку. Ети ка од на стан ка ор га ни зо ва ног об ли ка 
ра да па све до да на шњих да на успе шно оба вља сво ју ми си ју у уло-
зи за ко но дав ца, ко ју су по слов ни си сте ми про јек то ва ли као услов 
за ре гу ли са ње свог по слов ног жи во та. По слов на ети ка и ње на ва-
жност се да нас све ви ше уве ћа ва ра ђа њем гло ба ли за ци је као свет-
ског про це са ко ји све ви ше ина у гу ри ше и про јек ту је но ве етич ке 
нор ме и об ли ке кор по ра тив не кул ту ре и кли ме ко ји усло вља ва ју 
но ве об ли ке ор га ни за ци о ног по на ша ња. Она по ста је све бит ни ји 
кре а тор и ди зај нер по слов ног жи во та са вре ме ног до ба.

По слов на ети ка је са став ни део по слов не фи ло зо фи је и жи во-
та сва ког по слов ног си сте ма, јер је ди но се та ко у са вре ме ној гло-
бал ној еко но ми ји са на гла ше ном уло гом етич ких вред но сти, мо же 
по сти ћи ве ли ки број ци ље ва по чев од нај е ле мен тар ни јих ко јим се 
омо гу ћа ва и по спе шу је до ми на ци ја исти не над ла жи ма и до бра над 
злом, па пре ко етич ког обра зо ва ња и не го ва ња етич ких и кул тур-
них нор ми и мо ра ла, све до за шти те по је дин ца и ње го вих етич ких 
вред но сти од дру гих код ко јих до ми ни ра ју не е тич ке вред но сти.
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Етич ки ко декс као пи са ни до ку мент сва ког по слов ног си сте ма 
чи ни осно ву усме ра ва ња про фе си о нал ног по на ша ња, ко је је усло-
вље но број ним фак то ри ма, од ин ди ви ду ал них, груп них до ор га-
ни за ци о них, и њи хо во ускла ђи ва ње у рад ном окру же њу. Етич ки 
ко декс фор му ли ше етич ка пра ви ла и мо рал не нор ме ко је тре ба да 
вла да ју људ ским по на ша ња ем и вред но сти ко ји ма тре ба те жи ти, 
ути чу ћи та ко на укуп ну рад ну ат мос фе ру и укуп не по слов не ре-
зул та те. У по слов ној ети ци те мељ на на че ла по слов ног по на ша ња 
тре ба за сно ва ти на : за ко ни то сти ра да и по сло ва ња, про фе си о нал-
но сти, струч но сти, пра вич но сти, по ште ња, са ве сно сти и од го вор-
но сти.

Ка ко по слов ну ети ку и по слов ни ко декс са ми по слов ни си сте-
ми из гра ђу ју, уто ли ко је њи хо ва од го вор ност за етич ко по на ша ње 
и нај ве ћа. 
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VladimirRadovanovicandLjiljanaSavic
IMPACTOFBUSINESSETHICS

INORGANIZATIONALBEHAVIOR
Resume

Today,modern economyand its global orientation, ina
uguratesamodifiedrelationshipbetweeneconomicsand
ethics.Regardlessoftheeconomicindependenceandre
sponsibilityinitsbusinessactivities,eachbusinesssystem
hasbeensubmittedforapprovalandcompliancewithglo
balstandards,principles,qualityandother,stillvalid,ru
les.Thebasisofmoderneconomyisconsistedofintellec
tualcapital.knowledge,abilities,andskillsofemployees
inallspheresofbusiness
activity.Intellectualcapitalasacarrierofoverallcreati
vityisaverydynamiccategorythatneedstobeconstantly
developed and improved, in order to respond to current
changes.Today’seconomyandallitsflowsandprocesses
isresidinginatotallynewandchangedenvironment.This
newenvironmentistheresultofnewgeoculturethatraises
newethicalstandardsandnewormodifiedformsofcor
porateculturetobusinesssystems(companies)thatcom
pletelyalterandmodifyorganizationalbehavioroftheir
employees. The degree of correlation and trust between
economyandbusinessethics,thatis,moralandtheprofit,
isbecomingincreasinglystronger.Businessethicshasal
waysbeen,wasandstillisoneoftheeternalcursorofphi
losophyofworkanddeterminantinsettingwhatisgood
andwhatisevil,whetherinworkandbusinesseitherin
peoplelives.Initscenterisalwaysbusinessandmaninit.
Asregardstheeconomicaspectofhumancreativity,busi
nessethicsislegislationprescribedandfollowedbybusi
nesssystems(company)whileregulatingtheownbusiness
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life.Moralvaluessuchastruth,justice,honesty,kindness,
benevolence,humanity,andotherarestrongerandolder
thanallotherhumanvaluescreatedbymanduringthehi
storicaldevelopment.Thesearethefoundationsonwhich
allthatcivilizationvaluesarebuilt,thatis,thevalueson
whichthewholeworldandglobeis.
Aswetalkaboutbusinessethicsitshouldbenotedthatit
canbenational,internationalorglobal,andisanintegral
partofbusinesswhichdonotrestrictanyboundariesor
territorialdistance.Itrequiresbusinesssystems(compa
nies)togetthejobdoneproperlyandtakeresponsibilities
forthesuccessorfailureofsuchbusiness.Businessethics
itself ischanging,butdoesnotpass, it is inconjunction
withthechangesanddevelopmentofmanandhiswork.
Today’sglobaleconomyimposesaneedonbusinesssys
tems(companies)todesigncodesofethicsasabasisfor
directingtheprofessionalconductformembersofcertain
professions.Ethicalcodesaredefinedbytherulesandva
luesthatshouldgovernhumanconduct.
Regarding the diversity of national cultures and social
conditionsinwhichbusinessofmultinationalcompanies
isconducted,itissimplyimpossibletoformtheuniversal
ethicalrulesandmoralnormsthatwouldrequireallenti
tiesindifferentpartsoftheworldtobehaveinaccordance
with them. The diversity of moral norms, ethical relati
vism,mustbeappreciated.Thatmeansthatthereisnomo
ralabsolutism,becauseinthatcasetherewouldbeanu
merousdiscrepanciesandconfusioninthewholebusiness,
whichwouldnotresultinafavorablebusinesseffects.The
commonmoralrule,thatcanbeappliedtothetotalglobal
businessinallcountries,sectorsandallbusinesssystems
(companies, regardlessofoccupation,nationality,appli
cable laws) is respect for the“moralminimum”;which
insists on not doing the harm intentionally and directly.
Thisisvalidruleforallemployeesnomatterwherethey
performtheirwork.
Businessethicsaslegislationtoregulatebusinesslifefor
all businesses subjects, which today conduct their busi
nessmissionatincreasinglyunceartainty,shouldbecome
anintegralpartoftheirbusinesspolicy.Sobusinesspo
licyisgainingstrategic importanceasaresponsetothe
situationandenvironmentinwhichbusinesstrendsofmo
dernorganizationalsystemsaregoingaswellasthelifeof
everybusinessmanasanindividualinit.
Successfulbusiness systems, regardlessofnationalityor
globalorientation,willbeonlythosewhichdonotsepa
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rateethicsfromprofitability,butputthesetwodimensions
ofbusinesslifeinastrongercorrelationandrelationship.
Keywords:businessethics,businesssystem,organizatio
nalbehavior,ethics,culture,codex.

 Овај рад је примљен 24. децембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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ЕКОНОМИЈАИЕКОНОМСКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ**

Сажетак
Економске институције су нераздвојан сегмент еко
номијеиекономскогсистемачијисефундаментални
задатакможесвестина„системпонашања“којиу
свом појединачном одлучивању наглашава критери
јеекономскеоптималностииреалности.Овеособе
ностикрцатесурационалностимаусмислуњиховог
функционисања, флуктуирања, супротстављања...
Отудаих јенужноценитииуважаватибезилузија
ионихапстрактнихидејакојесуочигледноантиеко
номске, а које увекчине, накраћиидужирок, губи
так дохотка и супстанце капитала. Тимпре, јер се
низпроцеса,појаваитенденција,којесузаснованена
особеностиматржишта и субјективној моћи поли
тике, јављају ... „неодређено, лелујаво, хаотично“...
(ЗигмундБауман).Економскеинституцијесупостале
нераздвојниимпулссавременихекономскихиполитич
кихтокова.Међутим,онесупоказалеготовонепре
мостивуразликуизмеђупокушајањиховогобјашњења
уполитичкојтеорији,усегментуначелаполитикеи
њенихпринципаипраксеорагнизовањаиделовањау
јединству процеса политичког организовања. Поја
вљујусекаоинституцијаконзервативизмаилиимпулс
променаунутардруштвеногпореткасатоковимако
јиопредељујуполитичкиидруштвениживот.
У свом историјском развоју економска мисао није
развијала мисао о економским институцијама, ње

*  Редовни професор, Факултет политичких наука, Београд
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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нимособинама,својствима,утицајиманаекономске
процесеидр.Тојеиосновниразлогдасеуоквируис
траживачког пројекта “Демократски и национални
капацитетиполитичкихинституцијаСрбијеуокви
румеђународнихинтеграција”(Бр.179009.),посебно
анализирају проблеми и значај економских институ
цијауекономском,друштвеномразвојуинеминовној
перспективи.
Кључнеречи:Економија,Економскеинституције,Ма
кроекономија,Економскаполитика,Политичкаакци
ја,Власт,Економскефункциједржаве

U исто риј ском раз во ју на у ке еко но ми је до са вре ме но сти оства ре-
ни су фа сци нант ни ре зул та ти. Вр ло је ма ло свој ста ва не у мит-

них “тај ни” про из вод ње и еко ном ског жи во та, тр жи шних “игри и 
игри шта” ко је на у ка ни је ис тра жи ва ла про ди ру ћи у њи хо ва свој-
ства, не у мит не тен ден ци је и про це се. Са вре ме на те о ри ја тра га за 
мо гу ћим про јек то ва њи ма осно ва јед не ви ше гран ди о зне на уч не, 
тех но ло шке, еко ном ске сна ге - но ве ци ви ли за циј ске ви зи је. Ова 
ори јен та ци ја при ступ чи ни док три нар ним у из у ча ва њу и про јек-
ци ји број них пи та ња и про це са. Из ве сна са зна ња са кру ци јал ним 
до ме ти ма у ана ли зи и ис тра жи ва њу кључ них не ми нов но сти ре ал-
но сти, об у хва та ју ћи исто вре ме но све чи ни о це про из вод ње и по-
тро шње, ево лу ци ју епо хал них из во ра но во га као осно ве про гре са 
и со ци јал ног на прет ка, и на ме ћу се као “не вољ на” ка да су у пи-
та њу “ну жде ми шље ња” . Ипак су рет ке фа зе на уч ног ства ра ла-
штва ко је су  раз ви ја ле и уна пре ђи ва ле те о ри ју еко но ми је и це ли ну 
усло ва мак си ма ли за ци је по на ша ња еко ном ских ства ра о ца ка пи та-
ла уз еко но ми са ње свим чи ни о ци ма про из вод ње. Ни су ни из о ста-
ја ле ви зи је. Би ло је исто вре ме но и на уч них ана ли за (“шко ла”) ко је 
су ка рак те ри стич не по мно гим на уч ним за стра њи ва њи ма. Број на 
схва та ња су во ди ла ка ћор со ка ку а по ну ђе на решеwа ка не ре ал-
но сти, уто пиј ском кон цеп ту или кри зи. Реч ју, оби ље је са зна ња са 
сво јим осо бе но сти ма на уч ног ства ра ла штва еко но ми је  у до са да-
шњем исто риј ском раз во ју. 

Са вре ме на на у ка еко но ми је раз ви ла је и раз ви ја осно ве број-
них спе ци јал них еко ном ских на у ка као на пр. ма кро е ко ном ских 
и ми кро е ко ном ских кон цеп ци ја у сми слу оп ти мал них, ре ал них, 
ра ци о нал них и про гре сив них по на ша ња еко ном ских су бје ка та. 
Нај ка рек ти ри стич ни ји су до при но си ве за ни за ево лу ци ју фун-
да мен тал них еко ном ских аге на са као што су: те о ри ја ка пи та ла у 
функ ци ји, тен ден ци ја ма те ри јал не струк ту ре, сло же но сти и про-
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ти ву реч но сти еко ном ског жи во та, ево лу ци ја са др жа ја со ци јал ног 
про спе ри те та, до ме на и тен ден ци ја са вре ме них об ли ка роб не про-
звод ње, раз ли чи тих аспе ка та ефи ка сно сти уну тра шњег и спољ њег 
тр жи шта, не из о став них усло ва ефи ка сно сти и ра ци о нал но сти про-
из вод ње, по тро шње и та ко даqе. 

Мо же се оце ни ти да је део еко ном ске док три не по ну дио ви со-
ке на уч не до ме те ка ко са вред но сног, на ту рал ног, људ ског, по ли-
тич ког и мно гих дру гих аспе ка та. Ме ђу тим, го то во да је пот пу но 
из о ста ло из у ча ва ње зна ча ја еко ном ских ин сти ту ци ја у ево лу ци ји 
ствар но сти и у про ме на ма кон сти ту и са ња еко но ми је. Норт Ц. Д. 
(North C. Do u glass) с пра вом за кљу чу је: “уко ли ко и ка да успе мо 
из гра ди ти ди на мич ку те о ри ју про ме не - што је не до ста ја ло свим 
по сто је ћим про ме на ма, а марк си стич ка се те о ри ја тим пи та њем 
по за ба ви ла тек по вр шно -  та те о ри ја ће мо ра ти да се те ме љи на 
мо де лу ин сти ту ци о нал не про ме не.” Нај зна чај ни је је ува жи ти зна-
чај кон сти ту и са ња, уло гу и раз вој еко ном ских ин сти ту ци ја. Као и 
кри тич ког из у ча ва ња (“са ма те ма тич ком тач но шћу”) не за др жи вих 
про це са њи хо вог ду го роч ног “на чи на по на ша ња”. 

Основ не не су гла си це до но си од су ство ка те го ри јал ног од ре ђе-
ња еко ном ских ин сти ту ци ја, “де ко ди ра ња” њи хо ве не за ме њи во сти 
у ствар но сти еко ном ског жи во та. Тра је то још од вре ме на ка да су 
се еко ном ске ин сти ту ци је по ја ви ле као ак тив ни и ре гу лар ни сег-
мент од но са све сног усме ра ва ња дру штве них ор га ни за ци ја еко-
но ми је у је дин ству и про ти ву реч ним про це си ма са објек тив ним 
еко ном ским то ко ви ма и мо гућ но сти ма. По себ но, пак, у са вре ме-
но сти. Са мо не ра зу ме ва ње еко ном ских ин сти ту ци ја у пер спек ти ви 
на ја вљу је “то тал ни по вра так у ха ос”. Пот це њи ва ње зна ча ја и уло ге 
ово га сег мен та еко ном ских про це са је “на уч но” фа тал но и уно си 
ви ше од “мо ме на та за бу не”. При ме не нај ва жни јих по стиг ну ћа са-
вре ме не еко но ми је на ме ће упор но “ства ра лач ко тра га ње и ре ша ва-
ње … пре суд но ва жних за го нет ки” еко ном ских ин сти ту ци ја.

1)Појмовноразјашњењеекономскихинституција

Од по себ ног зна ча ја је сте да пој мов но од но сно те о риј ско, на-
уч но, идеј но, по ли тич ко, ци ви ли за циј ско од ре ђе ње еко ном ских 
ин сти ту ци ја об у хва ти са др жи ну кру ци јал них осо бе но сти ка ко би 
њи хо во об ја шње ње и раз ја шње ње во ди ло ка раз у ме ва њу са вре ме-
них тај ни еко но ми је у пер спек ти ви. Ка рак тер еко ном ских ин сти ту-
ци ја са  аде кват ним уво ђе њем  у ана ли зу, ка да је у пи та њу зна чај 
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ути ца ја вла да ју ће по ли ти ке на еко ном ске по сло ве кроз сло же не 
про це се од лу чи ва ња, тра жи пој мов но раз у ме ва ње фун да мен тал-
них ениг ми за рад ва лид но сти и на уч не за сно ва но сти не про зир них 
“тај ни” овла да ва ња еко ном ским по сло ви ма. По и ма ње еко ном ских 
ин сти ту ци ја у пре ци зном и об у хват ном сми слу као пре по зна ва ње, 
ег закт но са зна ва ње об ли ка, струк ту ре и уло ге пред ста вља прет по-
став ку но вог еко ном ског “по рет ка све та”. 

На уч на ми сао је за ста ла на из у ча ва њу мо дер ни за тор ских и 
раз у ђе них осно ва дру штве не ор га ни за ци је про из вод ње и еко но ми-
је нон ша лант но при пи су ју ћи дру штве ним ин сти ту ци ја ма спо соб-
ност и уло гу “ча роб ног шта па”. По себ но пред иза зо ви ма ко ји се 
ти чу раз гра ни че ња прав них ин сти ту ци ја као ску па нор ми јед ног 
си сте ма и оних (не)еко ном ских ин сти ту ци ја на ко је ова за ко но дав-
на ре гу ла ти ва ра чу на. 

Раз ви ли су се у на у ци по гле ди (шко ле) ко ји иден ти фи ки ју по-
ли тич ки ин сти ту ци о на ли зам али не и еко ном ски. По сто је и на уч но 
нео др жи ви по ку ша ји да се ува же све дру штве не ин сти ту ци је а да 
се по ну де уми ру ју ћи то но ви њи хо вог до при но са “ду го роч ној успе-
шно сти еко но ми ја”. Ни жу се и дру ге “ква зи те о ри је” слич них “на-
ла за”. Од еко ном ске те о ри је се оче ки ва ло да обо га ћу је и уна пре-
ђу је на уч не осно ве дру штве них пре о бра жа ја у ко ји ма еко ном ске 
ин сти ту ци је до при но се за сни ва њу и раз во ју мо дер не еко но ми је. У 
том кон тек сту те о ри ја еко ном ске ефи ка сно сти и од лу чи ва ња про-
јек то ва ла би кри те ри је ра да и по на ша ња ових ин сти ту ци ја. Уз то 
би и по ли тич ка те о ри ја има ла за да так да раз от кри је пу те ве де ло ва-
ња и од го вор но сти вла сти у да тим дру штви ма у кон тек сту огра ни-
че ња де ло ва ња еко ном ских ин сти ту ци ја. 

При ме ном “нај по вр шни јих” ана ли за по твр ђу је се да је не мо-
гу ће схва ти ти уре ђе ње еко но ми је и ње не ре зул та те без из у ча ва ња 
ути ца ја, зна ча ја, нор ма тив ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња еко ном-
ских ин сти ту ци ја у це ли ни еко ном ског жи во та ко ји у се бе не мо-
нов но ин те гри ше објек тив ни са др жај и сми сао функ ци о ни са ња 
вред но сних осно ва. Чи ње ни ца је да је не ра зу ме ва ње еко но ми је и 
са др жа ја по ли тич ког по на ша ња у окви ру еко ном ских ин сти ту ци ја 
ко је до но се од лу ке од ин те ре са за еко но ми ју, ка рак тер ра ци о нал-
них и вред но сних то ко ва (укљу чу ју ћи и со ци јал ни жи вот) ство-
ри ло је ви ше де це ниј ску кон фу зи ју са фор ма ма ко је на ду жи рок 
во де са мо у ги ну ћу са мо ра звој них по тен ци ја. У овим усло ви ма по-
ла зне тач ке иден ти те та еко ном ских ин сти ту ци ја су скуп из ви то пе-
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ре ња нео п ход них кон сти ту ци ја пул си ра ју ћих по лу га бу дућ но сти, 
без про гре сив ног то ка са вред но сним и објек тив ним па ра ме три ма, 
што ства ра низ за блу да, сна жи епи цен тре кон флик та у еко ном ским 
об ли ци ма, са др жи не за др жи ву тен ден ци ју ка кри зи. Ови про це си 
по ста ју нео др жи ви чак иако на мо мен те до при но се опле ме њи ва њу 
по је ди них сег ме на та ка пи та ла (бан ков ни). Или пак, уко ли ко по ну-
де са мо по је ди не или по вр шне им пул се ка усме ра ва њу фун да мен-
тал них осно ва ра ци о нал ног и оп ти мал ног функ ци о ни са ња свих 
чи ни ла ца ре про дук ци је (ин пут-оут пут, ма те ма тич ке и рав но те жне 
ва ри јан те).  

Мо же се ус твр ди ти да јед но це ло ви то по и ма ње број них аспе-
ка та на уч не ана ли зе и “ба шти ње ња” ефе ка та еко ном ских ин сти ту-
ци ја “до сад  не по сто ји”. 

Са вре ме но дру штво је ор га ни зо ва но на на чин у ко ме је те шко 
раз лу чи ти ка ко су еко ном ске (али и дру ге) ин сти ту ци је кон сти ту-
и са ле сво је ком пе тен ци је. Ка да су у пи та њу ефек ти њи хо вог де ло-
ва ња у еко ном ским то ко ви ма ре ал ност је у “ем пи риј ском све ту” и 
дру штве ној функ ци ји. Ин стру мен та риј нор ма тив ног ин сти ту ци о-
нал ног уре ђе ња је са мо “пу ко” по ла зи ште али це ли ном по на ша ња 
број них су бјек та и “кон крет ним про из во ди ма” у сфе ри еко ном-
ских по сло ва до ла зи мо до “кру ци јал них оме ра” њи хо вог “де ла”.  
У овом “це ло куп ном фе но ме ну” мно го до дир них та ча ка и јед на ко 
сна жних ме ђу у ти ца ја са си нер гиј ским ефек том. Ме ђу тим, у на уч-
ном по и ма њу тре ба да по сто ји ја сна и пре ци зна “де мар ка ци о на ли-
ни ја” по ло жа ја и “сми сла” по сто ја ња сва ке еко ном ске ин сти ту ци је.  

Број ни те о ре ти ча ри (Com mons J., Da vid Hu me, Men ger K., 
Ro bert No zic, J. Buc ha nan и др.) уоча ва ју про блем ка ко об ја сни ти 
уло гу еко ном ских ин сти ту ци ја али без успе шних ре ше ња, или об-
ја шње ња. Njихова ана ли за (као и број них дру гих те о ре ти ча ра) по-
и сто ве ћу је ове са це ли ном дру штве них ин сти ту ци ја. На при мер, 
Мен гер ис ти че да је: „ Ре ше ње нај ва жни јих про бле ма те о риј ских 
дру штве них на у ка, и по себ но те о риј ске еко но ми је, бли ско по ве-
за но са пи та њем те о риј ског раз у ме ва ња по ре кла и про ме не “ор-
ган ски” ство ре них дру штве них ин сти ту ци ја“. Али се до са да на 
тој оце ни оста ло и на уч но-те о риј ска ана ли за је за ста ла на на уч ном 
по и ма њу но вих по гле да еко ном ских ин сти ту ци ја. Исто вре ме но је 
не ма ли број ана ли за по ку шао да у еко но ми ју  „уто пи“ не кри тич-
ки дру штве не ин сти ту ци је та ко што им при да је на зив еко ном ских 
ин сти ту ци ја. 
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Су штин ски гле да но, са мо оне дру штве не ин сти ту ци је чи је 
ком пе тен ци је и под руч је де ло ва ња (ра ди се о пре ци зним оме ђа ва-
њи ма у еко ном ском си сте му) не по сред но до при но се за јед нич ком 
еко ном ском ефек ту као “злат на коп ча” еко ном ским по сло ви ма ка-
пи та ла и про гре са, а њи хо во чи ње ње и не чи ње ње, не по сред но “ко-
ди ра но”, до при но си по зи тив ним еко ном ским про це си ма, ма кро е-
ко ном ским ва ри ја бла ма и ми кро е ко ном ским то ко ви ма, свр ста ва мо 
у еко ном ске ин сти ту ци је.  

Пре ма то ме, фун да мен тал не осно ве еко ном ских ин сти ту ци ја и 
“де мар ка ци о на ли ни ја пре ма дру гим је да оне оп ти ма ли зу ју од но-
се објек тив них са др жа ја еко ном ских то ко ва и еко ном ски ва лид них 
по ли тич ких ути ца ја ко ји се ис по ља ва ју кроз еко ном ске функ ци је 
др жа ве, си стем ско уре ђе ње еко но ми је и ка рак тер еко ном ске по-
ли ти ке. Са мо сво је вр сна це ло ви тост са гле да ва ња и ана ли зе ових 
“кре а тив них и ства ра лач ких” тај ни еко ном ских ин сти ту ци ја омо-
гу ћу је мо де ли ра ње и усме ра ва ње по јав них об ли ка њи хо ве це ло-
куп не ко ри сно сти у упо тре би еко ном ског и дру штве ног бо гат ства.  

Еко ном ска те о ри ја  ни је це ло ви то (ни по је ди нач но) са гле да-
ла под руч ја у окви ру ко јих се по ја вљу ју као пре до ми нант ни фе-
но ме ни и не за о би ла зна ну жност при су ства са вре ме ног еко ном-
ског ин сти ту ци о на ли зма. Та ко ђе је из о ста ла ег закт на про јек ци ја 
“си сте ма”  њи хо вог ути ца ја на сло же не про це се ко ји опре де љу ју 
ка рак тер еко но ми је и усло вља ва ју по сти за ње од ре ђе них ци ље-
ва при вред ног и дру штве ног раз во ја. Од су ством на уч ног по и ма-
ња “ета бли ра них” ла ви ри на та без сум ње је “ко ди ра ло” ста ње да 
све мо дер не на у ке има ју  од ре ђе не “пар ци јал не и не кон зи стент не” 
при сту пе по и сто ве ћу ју ћи еко ном ске и по ли тич ке ин сти ту ци је ка-
да об ја шња ва ју ути ца је и упо тре бу рас по ло жи вих по тен ци ја ла и 
еко ном ских пер фор ман си дру штва, њи хо ве упо тре бе, мо гућ но сти 
пре о бра жа ја на осно ва ма ка пи та ла, али и су бјек тив них пре у сме ра-
ва ња раз вој них и дру гих по ста вље них ци ље ва. На рав но, ра ди се о 
нај ва жни јим еко ном ским на у ка ма од ма кро е ко но ми је и ми кро е ко-
но ми је, ин сти ту ци о нал не еко но ми је, те о ри је ига ра, те о ри је си сте-
ма, на у ке о по ли тич ком ор га ни зо ва њу и де ло ва њу, ра зних вр ста 
со ци о ло ги ја, фу ту ро ло ги ја, ма те ма тич ке еко но ми је, ста ти сти ке и 
др. У овој по пла ви ра зно вр сно сти оправ да ва се по сто ја ње број них 
ин сти ту ци ја и њи хо ве уло ге, а из у ча ва ју оне ко је “по кри ва ју” не ка 
не ре ал но про јек то ва на по на ша ња. Све оне по ста ју по ма ло еко ном-
ске “у ап со ли ти за ци ји мо дер не су бјек тив но сти”.  Џемс Бју ке нен 
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(Ja mes Buc ha nan) ни је ус пео да кри тич ки про ник не у тај не до да ју-
ћи им и исто риј ски аспект: “Ка да је јед ном при зна то да по сма тра не 
еко ном ске ин сти ту ци је прав но-по ли тич ког по рет ка по сто је у исто-
риј ском окви ру, по ку шај да се њи хо во пој мов но по ре кло ана ли зи ра 
не за ви сно од исто риј ског про це са по ста је мно го ма ње при влач но”.

Ипак је те шко пре по зна ти ин сти ту ци је ко је мо же мо свр ста ти 
у еко ном ске у сми слу ства ра лач ког ути ца ја на  при вред ни ам би-
јент „у ко ме по је дин ци и фир ме ула жу, ства ра ју и пре но се иде је, и 
про из во де ро бу и услу ге“ од но сно на ста ње и то ко ве еко но ми је и 
раз ви ја ња све ко ли ких по тен ци ја ста бил но сти и раз во ја. На и ме, по-
пла ва по гле да и ар гу мен та за уло гу (да тих или но вих) ин сти ту ци ја 
ко је “по при ма ју” ка рак тер еко ном ских, иде у прав цу над вла да ва ња 
су бјек ти ви зма ко ји ра за ра “гра ви та ци о ну вред но сну осно ву” ка пи-
та ла. Уоча ва се гу бље ње окви ра у ко ји ма се “про жи ма” нео п ход-
ност и оправ да ност ор га ни зо ва ња ин сти ту ци ја, а до би ја на зна ча ју 
низ про из вољ но сти и не пре ци зно сти. Афир ми ше се, с јед не стра-
не, при ступ ко ји је “да ле ко од на уч ног по и ма ња”, с дру ге стра не, 
за не ма ру ју по ла зни кри те ри ји по ко ји ма је пред мет на де лат ност 
ин сти ту ци ја “у ко ре ну” еко ном ска. Ти кри те ри ји су, пре све га: а) 
ра ци о нал но ис ко ри шћа ва ње и раз вој ка пи та ла, б) ути цај на еко-
ном ске про це се (успе шно и ра ци о нал но), в) усме ра ва ње еко ном-
ских тен ден ци ја, и г) пре ва зи ла же ње еко ном ских про ти ву реч но сти 
у ци љу оства ри ва ња одр жи вог раз во ја у да тим мо гућ но сти ма. Ра ди 
се о оним ин сти ту ци ја ма ко је не по сред но до при но се ег зи стен ци ји 
двој них оп ти му ма: а) соп стве них (на ци о нал них) еко ном ских по-
тен ци ја ла, и б) раз вој них шан си гло бал них еко ном ских мо гућ но-
сти. 

Ана ли за упу ћу је да тре ба раз ли ко ва ти еко ном ске ин сти ту ци је 
ко је су струк тур ни део еко ном ског си сте ма и еко ном ског по рет ка 
(ми ни стар ство фи нан си ја, цен трал на бан ка…) и оне ко је су про-
и за шле из сфе ре еко ном ске по ли ти ке и по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
(оби ље је та квих др жав них и па ра др жав них “те ла”). Кру ци јал на 
осо бе ност еко ном ског си сте ма ле жи у са знај ном окви ру и оним 
са др жа ји ма објек тив ног, еко ном ског, тр жи шног. У то ме кон тек сту 
су  не за о би ла зни: а) еко ном ски прин ци пи, вред но сни кри те ри ји и 
раз вој ни мо ти ви ка пи та ла у свим сво јим раз ви је ним са др жа ји ма, 
б) број ни про из вод но по слов ни ме ха ни зми еко но ми је и еко ном ско-
со ци јал них ин сти ту та са сво јим ра ци о нал ним функ ци ја ма и ре зул-
та ти ма, в) ши ро ком спек тру ис по ља ва ња  са вре ме них тен ден ци ја и 
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ре гу лар них функ ци ја  до ма ћег и свет ског тр жи шта са вред но сним 
ин ди ка то ри ма, г) осо бе но сти при вред не, еко ном ске и дру штве не 
струк ту ре (са ши ро ким бро јем спе ци фич но сти у сми слу еко ном-
ског кван ти те та и ква ли те та) ко ји са чи ња ва ју дру штве ну ор га ни-
за ци ју ре про дук ци је у стал ном раз во ју и то ку кроз про ме не. Ове 
осо бе но сти кр ца те су ра ци о нал но сти ма у сми слу њи хо вог функ-
ци о ни са ња, флук ту и ра ња, су прот ста вља ња. Оту да их је ну жно 
це ни ти и ува жа ва ти без илу зи ја и оних ап стракт них иде ја ко је су 
очи глед но ан ти е ко ном ске, а ко је увек чи не, на кра ћи и ду жи рок, 
гу би так до хот ка и суп стан це ка пи та ла. Тим пре, јер се низ про це са, 
по ја ва и тен ден ци ја, ко је су за сно ва не на осо бе но сти ма тр жи шта и 
су бјек тив ној мо ћи по ли ти ке, ја вља ју ... „нео д ре ђе но, ле лу ја во, ха о-
тич но…“ (Zig mund Ba u man).

Са ма ана ли за, из у ча ва ње, ис тра жи ва ње ка рак те ра еко ном ских 
ин сти ту ци ја по ла зи у окви ри ма ре ал но сти ег зи стен ци је еко ном-
ског си сте ма од: а) кон крет них еко ном ских об ли ка (у сво јој ре ал-
но сти, одр жи во сти и оп ти мал но сти) ко ји се за сни ва ју и ег зи сти ра-
ју на трај но ви шој по тен ци ји као скуп ис по ља ва ња и кре та ња „пул-
си ра ју ћег ка пи та ла“, и б) еко ном ске по ли ти ке, ко ја се оства ру је као 
низ ме ра и ци ље ва за ми шље ног еко ном ског (ре ал ног у „ма те ри ји“ 
и „све сти“) кре та ња, а про из и ла зи из ствар них еко ном ских и по ли-
тич ких од но са, ма ни фе сту ју ћи се у ви ду (ма ње – ви ше оства ри вог) 
спле та пла но ва, про јек ци ја, од лу ка, уред би, по на ша ња у усме ра ва-
њу тен ден ци ја прак се. Овај при ступ мо ра да се ува жи: економска
политика јед не зе мље утвр ђу је ци ље ве (вре мен ски оме ђе не) ко је 
же ли да по стиг не, ува жа ва ју ћи ма те ри јал не и еко ном ске мо гућ-
но сти, а економски систем их ин кор по ри ра у рел ну - оства ри ву 
циљ ну еко ном ско-со ци јал ну ком по нен ту као же ље ну, али пре све-
га, мо гу ћу це ли ну дру штве ног ста ња ег зи стен ци је и раз во ја, али 
са нео п ход ним рас про стр то сти ма, об ли ци ма и кре та њи ма. То су и 
основ ни раз ло зи тврд ње да је еко ном ска по ли ти ка не за ме њи ви сег-
мент еко ном ског си сте ма, а да су у овим усло ви ма еко ном ске ин-
сти ту ци је њи хов са др жај ни део. У том кон стек сту мо же мо услов-
но по де ли ти еко ном ске ин сти ту ци је на оне чи ји је основ ни кре до 
ре а ли зо ва ти ин сти ту ци о нал не осо бе но сти еко ном ског си сте ма, са 
јед не стра не, и/или оства ри ва ти основ на опре де ље ња еко ном ске 
по ли ти ке, са дру ге стра не.

По себ но ис ти че мо по пла ву “број них су ро га та” ко ји ма ни је ве-
ри фи ко ва на да та кон сти ту ци ја “по рет ка, др жа ве и по ли ти ке” и не 
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опре де љу ју ре ал ну уло гу еко ном ских ин сти ту ци ја у трај ној “функ-
ци ји еко ном ске ко ри сно сти” од но сно (“уво ђе ње у игру”) ефе ка та 
под пре га ла штвом по ли тич ки ор га ни зо ва них сна га и ши рег по ли-
тич ког ути ца ја. По ред чи ње ни це да ка рак тер вла сти увек (не из о-
став но) са др жи и низ спе ци фич но сти  еко ном ске и дру штве не зби-
ље, на ве шће мо (нај са же ти је) ко је су од ре ди шне тач ке раз у ђе но сти 
вр сти, уло ге и де ло ва ња еко ном ских ин сти ту ци ја (ин сти ту ци о нал-
ног окви ра):

1) У мо гућ но сти ма кре а тив не по зи ци је у не по сред ној при ме ни 
уре ђе ња еко ном ског си сте ма,

2) У окви ри ма еко ном ских функ ци ја др жа ве ко је раз ре ша ва ју 
ди ле му да ли да “др жа ва узме пу тем ин сти ту ци ја еко ном ске 
ства ри у сво је ру ке”,

3) У са др жа ји ма и прин ци пи ма еко ном ске по ли ти ке,
4) У прак тич ним по јав ним об ли ци ма де мо кра ти је ко ја је из раз 

мо гу ћег по ли тич ког ор га ни зо ва ња и исто вре ме ни стра тег 
“до брих” и “ло ших” по на ша ња еко ном ских ин сти ту ци ја, 

5) У осо бе но сти ма “ин те гра ци је” у са вре ме но свет ско тр жи-
ште и дру ге гло бал не еко ном ске про це се. 

Ува жа ва њем оби ља не по зна ни ца, ди ле ма и “за ку ча стих тај ни” 
еко ном ских не ми нов но сти усло вља ва ју се и од ре ђе не по де ле мо-
гућ но сти учи на ка пре ма кри те ри ји ма еко ном ских то ко ва и ре гу-
ли са ња усло ва при вре ђи ва ња и про гре сив не еко но ми је у це ли ни. 
Еко ном ске ин сти ту ци је се мо гу по де ли ти, пре ма кри те ри ји ма су-
шти не ути ца ја на ста ње еко но ми је и суд би ну при вред ног раз во ја, 
на:

а) Оне ко је ус по ста вља ју ка рак тер и “не при ко сно ве не са др жа-
је” еко ном ског си сте ма,  еко ном ских об ли ка и еко ном ског 
по рет ка,

б) Оне ко је рас по ло жи вим си стем ским мо гућ но сти ма ре гу ли-
шу це ли ну функ ци о ни са ња еко ном ских то ко ва обез бе ђу ју ћи 
“си стем од лу ка”, ко ор ди на ци о не фор ме и ак ци о не прет по-
став ке и мо гућ но сти,

в) Оне ко је утвр ђу ју ци ље ве еко ном ске по ли ти ке, не по сред но 
су но си о ци ме ра и ак тив но сти на њи хо вој ре а ли за ци ји, али 
и ко ор ди ни ра ју број не су бјек те у ре а ли за ци ји це ли не,
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г) Оне ко је усме ра ва ју ма кро е ко ном ске, со ци јал не и по ли тич-
ке аспек те еко ном ских кре та ња упо ре ђу ју ћи их са мо гућ но-
сти ма и ак ту ел ним ци ље ви ма,

д) Оне ко је има ју по себ ну уло гу у мак си ми зи ра њу еко ном ско-
про из вод них мо гућ но сти, ста би ли за ци ји еко ном ских кре та-
ња и от кри ва њу и от кла ња њу “уских гр ла”,

ђ) Оне ко је иден ти фи ку ју кри зне мо мен те у то ко ви ма еко но ми-
је и ре а ли за ци ји утвр ђе них ци ље ва, ну де ре ше ња за пре ва-
зи ла же ње кон фликт них то ко ва и кре и ра ју ства ра ње усло ва 
за по твр ђи ва ње, од но сно од ба ци ва ње по је ди них по ли тич ки 
кон стру и са них ме ра и пра ва ца еко ном ског усме ре ња.

Ова по де ла је спе ци фич на јер ува жа ва мо гућ но сти да по ли тич-
ка власт при ме њу је соп стве на уве ре ња и же ље (ис ка за не као од нос 
сна га у од лу чи ва њу) чи ме (на жа лост) “за јед нич ка ак тив ност” по-
је ди них еко ном ских ин сти ту ци ја под ле же стал ној про мен љи во сти 
ор га ни за ци је и ак тив но сти. Ова про мен љи вост “прин ци па” вла да-
ња и про ме на ути ца ја ства ра “пу ко ти не” кроз ко је се де фор ми ше 
еко ном ски си стем и еко ном ска по ли ти ка у по сти за њу утвр ђе них 
ци ље ва, а у за ви сно сти од не по сред них еко ном ских и со ци јал них 
ре ал но сти, то ко ва, тен ден ци ја и оче ки ва ња. Оту да це ли на еко ном-
ских ин сти ту ци ја ни је уна пред од ре ђе на, већ за ви си од го то во нео-
гра ни че них “ин стру ме на та у ру ка ма по ли тич ке мо ћи”. На рав но, и 
са ме ђу на род ним ре ал но сти ма евен ту ал них “по де ша ва ња”.

Са мо пој мов но од ре ђе ње еко ном ских ин сти ту ци ја ука зу је на 
ра зно вр сност ствар них мо ти ва њи хо вог по сто ја ња и функ ци о ни-
са ња.

2)Политичкаусловљеносткарактера
иделовањаекономскихинституција

У те о риј ском по и ма њу еко ном ских сло же но сти ути ца ја ра зно-
вр сних фак то ра на про це се при вред ног жи во та и ка рак те ра функ-
ци о ни са ња еко ном ског си сте ма и еко ном ске по ли ти ке, не ми нов но 
је да на уч на ана ли за  раз лу чи сми сао вред но сних и објек тив них 
усло вља ва ња еко ном ских про це са кроз ре ал ни ути цај еко ном ских 
за ко на и њи хо ве не за ме њи ве вред но сне са др жа је, са јед не стра не, 
и оних еко ном ских ин сти ту ци ја чи ја је уло га пре вас ход но об лик 
по ли тич ког (су бјек тив но сти хиј ног или де мо крат ски ор га ни зо ва-
ног) ути ца ја на еко ном ске то ко ве и по на ша ња, са дру ге стра не. По-
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ли тич ко, пар тиј ско и др жав но ор га ни зо ва ње има аспи ра ци је ис ка-
за не у ве о ма из ра же ном ути ца ју кроз си стем по ли тич ке вла сти на 
го то во све еко ном ске про це се. Ту је не за о би ла зно и укљу чи ва ње 
иде о ло шких аспе ка та ути ца ја ко ји про из и ла зе из ак ту ел не по ли-
тич ке мо ћи, а има ју за циљ да по ка жу ко ли ко же ља за оста ја њем на 
вла сти усло вља ва еко ном ске то ко ве и по на ша ња. Основ ни по сту-
ла ти по ли тич ког ути ца ја се ис по ља ва ју и као ува жа ва ње ва нин сти-
ту ци о нал них фак то ра, ко ји ко ри сте при пад ност оде ре ђе ној пар ти ји 
или по се ду ју дру ге по лу ге ути ца ја, као по ли тич ки ва лид не, иако 
прак тич но на ме ћу сво је (лич не) ци ље ве.

У са вре ме но сти је го то во не мо гу ће по ву ћи чи сту “де мар ка ци-
о ну ли ни ју” из ме ђу еко но ми је у нај ши рем сми слу сво га де ло ва-
ња и ње них ори ги нал но сти функ ци о ни са ња од раз у ђе них об ли ка 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња и про це са по ли тич ког по на ша ња. Са мо 
ци ви ли за циј ско пре пли та ње еко но ми је и по ли ти ке је не ми нов но, 
а из ра жа ва се као уза јам на по ве за ност. У овој ре зул тан ти од но са 
“при род них усло ва”, еко ном ских мо гућ но сти и ре ал но сти и “са-
мо све сти”, ор га ни зо ва не као ре зул тан та од но са по ли тич ких сна га 
или ре ал но сти по ли тич ке мо ћи, ле же зна чај не прет по став ке за ста-
ње еко ном ске и дру штве не ствар но сти и суд би не про це са про гре-
са. Од вла да ју ћих по ли тич ких ци ље ва за ви си и ка рак тер за ла га ња 
за од ре ђе не еко ном ске усло ве ко ри шће ња ре сур са са аде кват ним 
(али не увек и ре спек ти бил ним) еко ном ским ци ље ви ма, а у ин те-
ре су еко ном ске ста бил но сти и про спе ри те та. Уво ђе ње у ана ли зу 
струк ту ре, функ ци о ни са ња и ути ца ја еко ном ских ин сти ту ци ја у 
овим сло же ним и про ти ву реч ним по ли тич ким про це си ма, пред-
ста вља “жа ри шну тач ку” раз у ме ва ња ових са вре ме них и бу ду ћих 
ре ал но сти. Оне су усло вље не еко ном ским прет по став ка ма, мо-
гућ но сти ма и ка рак те ром еко ном ских од но са, али про из и ла зе и из 
ути ца ја по ли тич ки ор га ни зо ва ног “од но са сна га” и мо ћи, а не за-
ви сно од ква ли те та еко ном ског си сте ма и еко ном ске по ли ти ке. Не 
ра ди се са мо о то ко ви ма ма кро е ко но ми је већ и сло же ног “ми љеа” 
по на ша ња еко ном ских и по ли тич ких су бје ка та у “ап со лут ним еко-
ном ским про це си ма”. На на у ци је да раз от кри је “за ко не раз вит ка” 
ових ме ђу у ти ца ја и (не)кон флик ног по на ша ња.

Јед но од нај ва жни јих по ла зи шта на ко ји ма еко ном ске ин сти-
ту ци је за сни ва ју свој це ло куп ни ен ти тет (на чин ор га ни за ци је, ква-
ли тет од лу ка, на чи не ко ор ди на ци је по на ша ња и по сту па ка, ефек те 
и др.) за сни ва се на ре ал но сти функ ци о ни са ња и осо бе но сти ор-
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га ни за ци је дру штве не ре про дук ци је и еко ном ског жи во та. Оп шта 
оце на ути ца ја ових ре ал но сти под ра зу ме ва и до дат ни ква ли тет, од-
но сно кри те риј ве зан за раз вој не то ко ве, пер спек ти ву и смер еко-
ном ског, по ли тич ког и со ци јал ног раз во ја. Ипак је у осно ви ових 
спе ци фич но сти и ка рак тер вла сти са сво јим по себ но сти ма, ори ги-
нал но сти ма и по ли тич ким ци ље ви ма ко је ка рак те ри ше да та уза јам-
на са гла сност уз не за о би ла зне про ти ву реч но сти и ис кљу чи во сти. 
По себ но се спе ци фич ност ан та го ни за ма и кон фли ка та ис по ља ва у 
функ ци о ни са њу це ли не еко но ми је са чи та вим ни зом су прот но сти 
еко ном ске и со ци јал не при ро де и дру штве них од но са, али и ин те-
гра ци ја са свет ским тлом еко но ми је, тр жи шта и по јав них “усло-
вља ва ња” гло ба ли стич ким тен ден ци ја ма и про це си ма. По на ша ње 
и од лу чи ва ње уз уче шће еко ном ских ин сти ту ци ја оме ђе но је овим 
про ти ву реч но сти ма, али је ипак пре су дан не по сред ни, увек из но ва 
утвр ђи ван, кри те риј ин сти ту ци о нал не ефи ка сно сти.

Оп шти на пор ин сти ту ци о нал не ефи ка сно сти у про мен љи вим 
усло ви ма за сни ва се и на ис ку стве ним чи ње ни ца ма, зах те ви ма 
функ ци ја ко ри сно сти, али и аде кват ног скло па ор га ни за ци је и по-
на ша ња. Пре све га, у сми слу пра вил но сти по на ша ња у истим и 
слич ним усло ви ма. Са ни зом ре зер ви на ве ди мо по ку шај Е. Шо-
те ра (Schot ter A.) да мо ди ку ју ћи де фи ни ци ју Ле ви са Д. (Le wis D.) 
ис ка же са др жај ни ју де фи ни ци ју свих дру штве них ин сти ту ци ја са 
аспек та пра вил но сти по на ша ња: “Дру штве на ин сти ту ци ја је пра-
вил ност у дру штве ном по на ша њу око ко је се сла жу сви чла но ви 
дру штва, ко ја тач но од ре ђу је по на ша ње у кон крет ним си ту а ци ја ма 
ко је се по на вља ју и ко ја је или са мо кон тро ли шу ћа или кон тро ли-
са на од стра не не ког спо ља шњег ауто ри те та. Шта год да је та пра-
вил ност јед ном ка да је укљу че на у про у ча ва ње еко но ми је, ин сти-
ту ци о нал ни оквир на ше на у ке је мо мен тал но про ши рен и мо же мо 
на нов на чин да ана ли зи ра мо ве ли ки број про бле ма…”. Ова ко 
оме ђе на пра вил ност де ло ва ња је бес крај но ком пли ко ва на и де ли-
мич но анар хич но нео д ре ђе на у еко ном ским сфе ра ма ор га ни за ци је 
дру штва, јер укљу чу је оби ље усло вља ва ју ћих и огра ни ча ва ју ћих 
фак то ра ко ји су из ван кон тро ле би ло из ну тра или спо ља. Исто вре-
ме но чи тав низ окол но сти ни је “пре ци зно по знат” и огра ни ча ва 
оп ти мал не од лу ке. Ов де је до вољ но са мо по ме ну ти це ну као об лик 
вред но сти ро бе ко ја ис ка зу је тен ден ци ју за ко ни то сти, али и еко-
ном ску по ја ву сло же не дру штве не при ро де оме ђе ну еко ном ским 
ин сти ту ци ја ма. Или, кон фликт не тен ден ци је са вре ме ног тр жи шта 
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(до ма ћег и свет ског) као “све моћ ног игра ча” кон тро ле “про из вод-
ње вред но сти”.

Еко ном ске ин сти ту ци је смо пој мов но од ре ди ли кроз њи хо ву 
уло гу у мо дер ној еко но ми ји, “игри раз ме не” и раз вој ној функ ци ји 
ка пи та ла. По себ но смо ис та кли уло гу по ли тич ког ор га ни зо ва ња, 
по ли тич ких ути ца ја и “игру” по ли тич ке и еко ном ске мо ћи.  Оту да 
је не мо гу ће са њи ма по и сто ве ти ти све дру штве не ин сти ту ци је. Чак 
и ако се во ди мо прин ци пи ма нео гра ни че не би ро крат ске са мо во ље 
и ло ги ке, или илу зи јом от кри ве них “ко нач них об ли ка” у ко ји ма све 
ин сти ту ци је по ста ју по ма ло еко ном ске.

Кључ ни “ен ти те ти” еко ном ских ин сти ту ци ја по ста ју ра зу мљи-
ви ји и ре ал ни ји уко ли ко се раз ма тра ју у по је ди ним “сег мен ти ма” 
уре ђе ња и усма ра ва ња еко но ми је и еко ном ске ствар но сти.

3)Економскеинституцијемогућности
оригиналногентитета

Ис тра жи ва ње и про јек то ва ње еко ном ског си сте ма у вре ме ну 
пред на ма на ме ће ну жност да се у окви ру стра те шких опре де ље ња 
и по сти за ња еко ном ских ефе ка та са гле да и уло га еко ном ских ин-
сти ту ци ја. Опре де љу је мо се за са мо оне ко је су про из вод при ме не 
уре ђе ња и кон сти ту и са ња еко ном ског си сте ма и ис по ља ва ју сво је 
де ло ва ње из ме ђу две ре ал но сти: а) да су у функ ци ји раз ви ја ња ста-
бил но сти и ква ли та тив них по тен ци ја раз во ја, б) или су ен до ге ни 
(уну тар њи) фак тор успо ра ва ња, или са став ни сег мент кри зног ста-
ња.

Ис так ни мо још јед ном, пред мет кон сти ту и са ња еко ном ског 
си сте ма, уз не за ме њи ву уло гу еко ном ских ин сти ту ци ја, из ра жа ва 
це ли ну еко ном ских и про из вод них од но са ко ји су усло вље ни ни-
зом прет по став ки укљу чу ју ћи про стор ну и вре мен ску ди мен зи ју. 
Ра ди се о ши ро ком на сту пу ре гу ли са ња ис по ља ва ња раз ли чи тих 
по ја ва, про це са и тен ден ци ја ко је се у еко ном ском сми слу су сре ћу, 
су ко бља ва ју, пре пли ћу, ме ђу соб но усло вља ва ју, а ве о ма че сто под-
сти чу, или су у ду бо кој про ти ву реч но сти. Усме ра ва ње ове ствар-
но сти усло вље но је ни зом по на ша ња про из вод них и по слов них 
су бје ка та - пред у зе ћа, тр го вин ског и из во зно уво зног сек то ра и 
дру гих сег ме на та опе ра ци о на ли за ци је еко ном ско-по слов не, дру-
штве не ор га ни за ци је и еко ном ских уче сни ка.  Усло вља ва ју ћи су 
и ме ха ни зми од но сно зна чај оби ља еко ном ских ин сти ту ци ја ко је 
су про из вод уре ђе ња, али и ка рак те ра еко ном ских од но са и ре про-
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дук ци је. Еко ном ске ин сти ту ци је по при ма ју осо бе ност кре а тив но-
сти уко ли ко су ре ал ни про из вод не за о би ла зне си стем ске це ли не 
еко но ми је, али и по ли тич ке, еко ном ско – со ци јал не ор га ни за ци је 
и др. Као и ни за свр сис ход ног нор ма тив ног уре ђе ња дру штва  (на 
пр. за ко но дав на – од уста ва до ни за за ко на, уред би, од лу ка и дру-
гих нор ми). Од не ма њег зна ча ја су оне еко ном ске ин сти ту ци је ко-
је су про из вод уло ге еко ном ске по ли ти ке укљу чу ју ћи и еко ном ске 
функ ци је др жа ве ко ји ма се ути че на еко ном ско-тр жи шне то ко ве, 
ка рак тер пред у зет ни штва и по на ша ње при вред них су бје ка та (што 
је пред мет по себ ног раз ма тра ња). 

Еко ном ске ин сти ту ци је има ју свој ори ги на лан ен ти тет са мо 
уко ли ко се у њи хо вој осно ви ком пе тен ци ја и де ло ва ња ис ка зу је 
ка рак тер еко ном ског си сте ма као ре ал не по зи ци је ка пи та ла и ње-
го вих пре о вла ђу ју ћих функ ци ја ка со ци јал но одр жи вим, а не ми-
нов ним са вре ме ним еко ном ским про ме на ма ка про гре су. Са то га 
аспек та, ис по ља ва ње еко ном ског си сте ма је усло вље но на чи ном 
де ла ња кључ них дру штве но-еко ном ских ин сти ту ци ја на ре а ли за-
ци ји прин ци па на ко ји ма су за сно ва ни функ ци о ни са ње и раз вој 
јед не еко но ми је. Основ ни кри те ри ји ис по ља ва ња ин тен ци ја еко-
ном ских ин сти ту ци ја за сни ва ју се на ре ал но сти ис по ља ва ња ску па 
ме ха ни за ма и ин сти ту ци ја за до но ше ње и им пле мен та ци ју од лу ка 
ко је се ти чу про из вод ње, рас по де ле, раз ме не и по тро шње у јед ној 
зе мљи. Та ко ђе се, на фо ну „фе но ме на“ успе шно сти, тра га за још 
јед ним усло вом утвр ђи ва њем „оп штих еле ме на та при вред ног си-
сте ма“ на пр. ре сур са ка пи та ла, при вред них су бје ка та, про гре сив-
них еко ном ских ак тив но сти и аде кват них ин сти ту ци ја и др.

Оквир ин тер пре та ци је, функ ци о ни са ња и ег закт них ефе ка та 
ин сти ту ци о нал них фор ми ор га ни за ци је еко но ми је и уре ђи ва ња 
по на ша ња про из вод но-по слов них, др жав них и по ли тич ких су бје-
ка та, пред мет су пер ма нент ног и кон ти ну и ра ног кри тич ког пре и-
спи ти ва ња и ме то до ло шки кон зи стент ног из у ча ва ња еко ном ске 
ствар но сти из ко га тре ба да про и за ђе из град ња, ево лу ци ја и при-
ла го ђа ва ње еко ном ских ин сти ту ци ја у окви ри ма функ ци о ни са ња 
и са др жин ског раз во ја це ло куп ног дру штве ног раз во ја. Еко ном ске  
ин сти ту ци је са ово га аспек та по ста ју не за ме њи ви сег мент ових 
про це са и по ла зна ме ра прин ци па еко ном ског ор га ни зо ва ња. 

Од основ них прин ци па еко ном ског ор га ни зо ва ња се оче ку је 
да по ну ди од го во ре: ко ја су то свој ства (ну жна) оп ти ма ли за ци је 
еко ном ских мо гућ но сти зе мље, по ро ди це, пред у зе ћа; ка ко оства-
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ри ти ра ци о на ли за ци ју про из вод ње и раз ме не; ка ко се ма ни фе сту ју 
еко ном ски за ко ни у да том еко ном ском уре ђе њу; ка ква је еко ном-
ска прак са и ре ал ни еко ном ско-со ци јал ни жи вот? На рав но, ту су и 
дру ги сло же ни при ме ри и про ти ву реч не ди ле ме ствар но сти и бу-
дућ но сти. На при мер: ка ко про јек то ва ти, али и усме ри ти ка рак тер 
по сло ва ња при вред них су бје ка та у еко ном ским усло ви ма при вре-
ђи ва ња (ста бил ност це на, нов ца, кре ди та, ме ђу на род не раз ме не и 
др.); ка ко усме ри ти сло же не и еко ном ски кон фликт не про це се у 
од но си ма у бру то до ма ћем про из во ду, си сте му рас по де ле у це ли-
ни, еко ном ским ин те ре си ма за аку му ла ци ју и ло ка ци ју ин ве сти-
ци ја, кључ ним стра те ги ја ма раз во ја. Ве о ма је упро шће но сво ди ти 
ове прин ци пе еко ном ског ор га ни зо ва ња на утвр ђи ва ње: шта, ка да, 
ка ко, ко ли ко и где про из во ди ти. Исто вре ме но кри тич ко про ма тра-
ње за пле та са инер ци јом, у ко јој су еко ном ске ин сти ту ци је јед но, 
а чи ње ни це и ре зу ла ти дру го, има им пли ка ци је ко је су у це ли ни 
из ван су шти не си стем ске кон сти ту ци је сво га по сто ја ња, де ло ва ња 
и оче ки ва ња. 

У овим од ре ђе њи ма ле жи и ну жност ра ци о нал ног по на ша ња 
еко ном ских ин сти ту ци ја у окви ру еко ном ског си сте ма, а по себ но 
у ис так ну тим кон тек сти ма што об у хва та и сло же не од но се ко ји 
се ис ка зу ју кроз не по сред не усло ве и ре зу ла те про из вод ње ро ба и 
услу га, при вред ног жи во та, свих про из вод них и по тро шних су бје-
ка та (при вред ни чи ни о ци, др жа ва, гра ђа ни, уста но ве – бол ни це, 
обра зов не ин сти ту ци је и др.). Ефек ти њи хо вог де ло ва ња су ег закт-
ни и нај у оч љи ви ји у ови ру гло бал них еко ном ских ка те го ри ја (БДП, 
На ци о нал ни до хо дак, ста ње ин ве сти ци ја, це не, нов ча на ва лу та и 
др.). То су и раз ло зи по себ ног из у ча ва ња свој ста ва и уло ге еко ном-
ских ин сти ту ци ја у Ма кро е ко но ми ји. 

Мо гућ ност ори ги на лог ен ти те та еко ном ских ин сти ту ци ја ис-
пре пле тан је и иде о ло шким и прак тич ним аспи ра ци ја ма број них 
по ли тич ких су бјек та и ре ал но сти њи хо вог ути ца ја, ам би јен та при-
вред не ак тив но сти, број них еко ном ских прет по став ки, мо гућ но сти 
ра ста и раз во ја, као и ни за те о риј ских ди ле ма и на уч них исти на. У 
овим про це си ма из ра жа ва се осми шље ност ам би ци ја ко је за ви се 
од ни за фак то ра: ста ња и на чи на оп ти ми за ци је ква ли та тив них фак-
то ра при вре ђи ва ња; об ли ка дру штве не ор га ни за ци је про из вод ње и 
ка рак те ра дру штве ног уре ђе ња; фи зи о но ми је и су шти не еко ном-
ског по рет ка; ге не рал них еко ном ских ци ље ва дру штва и раз вој них 
опре де ље ња; од но са пре ма са вре ме ним свет ским тр жи шним то ко-



- 200 -

ЕКОНОМИЈАИЕКОНОМСКЕИНСТИТУЦИЈЕСретенСокић

ви ма, про це си ма гло ба ли за ци је, свет ским мо не тар ним и дру гим 
ин сти ту ци ја ма, ре ги о нал ним об ли ци ма ин те гра ци је, као и дру гим 
број ним и сло же ним еко ном ско-раз вој ним фак то ри ма, ко ји усло-
вља ва ју, или ути чу на су шти ну и са др жа је по ли ти ке, као об ли ка 
прак тич не де лат но сти у обла сти еко ном ско-по ли тич ких ци ље ва. 
Ова област по ли ти ке из ра жа ва се у сво јој пра вој су шти ни кроз 
број не са др жа је и об ли ке. Еко ном ска по ли ти ка је нај це ло ви ти ји 
ре пре зент и омер успе шно сти вла да ју ће по ли ти ке и ве о ма зна ча јан 
мо мент “си сте ма” еко ном ских ин сти ту ци ја.

4)Савременаекономија,политичкисубјективизам
имогућностиекономскихинституција

У те жњи ка што ре ал ни јем ис тра жи ва њу ефе ка та еко ном ских 
ин сти ту ци ја у са вре ме ној еко но ми ји сре ће се низ про бле ма на уч не 
и ме то до ло шке при ро де. Го то во да је не мо гу ће ана ли зи ра ти са вре-
ме не до при но се раз у ђе них еко ном ских ин сти ту ци ја на ци о нал ног, 
ре ги о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра кроз им пли цит но из ме ре-
не до при но се ка ко ста бил но сти про дук ци је и еко ном ских то ко ва, 
та ко и (на ци о нал них) ре зул та та ме ђу на род них то ко ва ка пи та ла и 
про гре сив ног раз во ја у нај ши рим раз ме ра ма. Пре све га, јер на у ка 
ни је раз ви ла ком плек сно са зна ње и ин стру мен те пра ће ња ефе ка та, 
а прак ти ка ни је афир ми са ла су штин ске ме то де и ме ре ко ји ма се то 
чи ни. Про бле ми су још ком пли ко ва ни ји ка да се ува же ва жна свој-
ства ве за на за функ ци је и ефек те ме ђу соб не ко ор ди на ци је и син-
те тич ких ути ца ја еко ном ских ин сти ту ци ја на по је ди не еко ном ске 
про це се ко ји отва ра ју мо гућ но сти и пер спек ти ве.  

Те шко је не сло жи ти се са са оним ми шље њи ма ко је по др жа-
ва ју Да гла са Ц. Нор та (1990) да “не по сто ји ана ли тич ки оквир ко ји 
би ин те гри сао ана ли зу ин сти ту ци ја”. По себ но са аспек та ре ал ног 
ути ца ја на са вре ме ну еко но ми ју у при су ству по ли тич ких им про ви-
за ци ја у еко ном ским по сло ви ма. Кон крет ни је на прак су по ли тич-
ког спу та ва ња или по спе ши ва ња дру штве них сна га у уре ђи ва њу 
еко ном ских од но са за рад кон ти ну и те та про гре сив не ре про дук ци је, 
али пре све га у еле мен ти ма и објек тив ним то ко ви ма свих еле ме на-
та ка пи та ла.  

Не из не на ђу је што је те о ри ја ана ли зе еко но ми је ну ди ла ра зно-
вр сне ме то до ло шке и на уч не са др жа је ко ји су без у спе шно по ку-
ша ва ли да ми ни ми зи ра ју ре ал ну уло гу и зна чај еко ном ских ин сти-
ту ци ја под до ми нант ним ути ца јем по ли тич ког су бјек ти ви зма. Рас-
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пра ве су во ђе не или у прав цу пре на гла ша ва ња објек тив них за ко на, 
или су у име бор бе про тив из ми шље не “не ви дљи ве ру ке” ве ли ча ли 
моћ су бјек ти ви зма. Ис тра жи ва ња и те о риј ксе оп сер ва ци је су за-
ста ја ле на ни воу оп штих опре де ље ња о очи глед ној и не за о би ла зној 
уло зи еко ном ских ин сти ту ци ја (њи хо ва струк ту ра, са др жај ра да, 
по на ша ња, ефек ти де ло ва ња и др.) и њи хо вог до при но са успе шно-
сти при вред них об ли ка и еко но ми је у це ли ни. Не ма “про јек ци је” 
ме ре ња њи хо вог не по сред ног (по је ди нач ног или све у куп ног) до-
при но са успе шно сти еко но ми је у це ли ни, ње не пер спек ти ве и по-
тен ци је раз во ја.

Про це си по ли тич ког ор га ни зо ва ња не по сред но ути чу на успе-
шност еко но ми је и усло вља ва ју рад по сто је ћих (или “но вих”) еко-
ном ских ин сти ту ци ја. До га ђа ња у ствар но сти да ју за пра во тврд-
њи да је ин сти ту ци о нал но де ло ва ње и суд би на ве ли ког бро ја ег-
зи сти ра ју ћих еко ном ских ин сти ту ци ја ускла ђе на са ре до сле дом и 
ка рак те ром по ли тич ког од но са сна га у цен трал ним и нај ва жни јим 
ор га ни ма вла сти. По на ша ње, ре ци мо, скуп шти не и вла де за ви си 
од ка рак те ра вла сти, али пре све га од пар тиј ско по ли тич ке “ком-
по зи ци је” у овим те ли ма. Сам про цес од лу чи ва ња у овим (и дру-
гим) ор га ни ма мо же би ти нај де мо крат ски ји, али су шти на од лу ке 
усме ре на у по гре шном прав цу од оп ти мал них по тре ба и мо гућ но-
сти. Не за ви сно да ли су до не се не кон цен тра ци јом по ли тич ке мо ћи, 
ску пом илу зи ја, за блу да, по гре шних оце на и др. Уко ли ко Скуп шти-
на, на при мер, до не се од лу ку о пре ве ли ком бу џет ском де фи ци ту 
то иза зи ва мно штво по сле ди ца у уре ђи ва њу и суд би ни јед не еко-
но ми је. Ове и дру ге од лу ке про из во де од ре ђе не по сле ди це у де ла-
њу еко ном ских ин сти ту ци ја. Еко ном ске ин сти ту ци је на пр. по ре за 
има ју за за да так да на овај (“но ви”) на чин обез бе де из вор не при хо-
де бу џе та. Мо не тар на по ли ти ка мо ра да “пра ти” ове усме ре ва ју ће 
ре ал но сти. Сле де ра зно вр сна до га ђа ња у ствар но сти ко ја опре де-
љу ју рад еко ном ских ин сти ту ци ја и ути чу на су штин ске про це се и 
то ко ве ре про дук ци је.

За и ста, пред на уч ним ства ра ла штвом сто ји “упит” ко ји је то 
це ло ви ти кри те риј “кон струк тив ног у мо гу ћем” по на ша ња еко ном-
ских ин сти ту ци ја у са вре ме ним тр жи шним еко но ми ја ма. По себ но 
у дру штви ма ко ја исто вре ме но функ ци о ни шу са од ре ђе ним спе ци-
фич но сти ма вла сти, уло ге еко ном ских функ ци ја др жа ве и по јав них 
об ли ка по ли тич ке мо ћи пред став нич ких об ли ка уз по ку ша је уса вр-
ша ва ња дру штве не огра ни за ци је. Кри те риј об ја шње ња еко ном ске 
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ствар но сти са аспек та мо гућ но сти пот пу не до ми на ци је по ли тич ке 
мо ћи по ли тич ких пред став ни ка над из бо ром на чи на уре ђе ња и по-
на ша ња еко ном ских ин сти ту ци ја за сно ван је на нео др жи вом су-
бјек ти ви зму из ко га про из и ла зе не ке ам би ци је ван ре ал них мо гућ-
но сти и еко ном ских не ми нов но сти. Са вре ме ни свет по зна је оби ље 
до ми нант ног ути ца ја вла да ју ће по ли тич ке си ле ко ја усло вља ва ди-
мен зи је ин сти ту ци о нал не де лат но сти и но си са со бом опа сно сти 
за сни ва ња бе сми сле них од лу ка ко је су бјек ти ви стич ки по ви ну ју 
еко ном ске то ко ве, моћ и мо гућ но сти, од но сно еко но ми ју и еко-
ном ску по ли ти ку. На жа лост, у тим ре ал но сти ма по се бан за да так 
има ју и пот пу но не за ви сне еко ном ске ин сти ту ци је ко је се бит но 
ме ђу соб но раз ли ку ју у да тим кон крет ним по на ша њи ма. Ре ци мо, 
цен трал на бан ка у по је ди ним зе мља ма оства ру је сво ју уло гу и по-
ка зу је пу ну од го вор ност за ре ал не то ко ве ин фла ци је и ква ли те та 
нов ча не ва лу те, а у дру гим не. 

Са овим на шим скром ним ана ли за ма по ста је све ја сни је да 
еко ном ске ин сти ту ци је у еко но ми ји ис по ља ва ју сво ју ко ри сност 
пре ма кри те ри ји ма „еко ном ског, али и дру штве ног про сте ри те та“, 
ста бил но сти и успе шно сти. Исто вре ме но је ва ло ри за ци ја њи хо вог 
успе ха по при ште по ли тич ких и по ли ти кант ских оце на и про це на. 
Ипак, над вла ђу је „ме ра“ да  не а де кват но оства ри ва ње функ ци ја 
по ста је епи цен тар мно гих не га тив них по ја ва и про це са, ду бљих 
про ти ву реч но сти и кри зних мо ме на та у ко јим су еко ном ске ин сти-
ту ци је ак тив ни су бјек ти у да тим кон сти ту ци ја ма дру шта ва. Са ме 
про ме не ин сти ту ци ја, њи хо вих ком пе тен ци ја, „ду пли ра ње по на-
ша ња“, анар хич на сим би о за ме ђу соб них од лу ка (по сто ји ма сов на 
по ја ва не кон зи стент но сти од лу ка), окле ва ње при из бо ру ал тер на-
ти ва и низ дру гих не а де кват них свој ста ва по ста ју ауто ном ни из вор 
по спе ши ва ња кри зних осно ва у еко ном ским по сло ви ма. Крај њи 
кри те риј „исти не“ о њи хо вом до при но су еко ном ским про це си ма 
је не по сред но оства ри ва ње од го ва ра ју ћих функ ци ја од лу чу ју ћих 
за са др жа је и по тен ци је раз ви ја ња еко ном ских сна га и со ци јал но-
дру штве ног на прет ка.

Ме ђу соб но при ла го ђа ва ње „про це ду рал них ра ци о нал но сти“ 
и аде кват ног ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња у функ ци ји про гре-
сив ног ста ту са по лу га еко но ми је је по сао те о риј ске и прак тич не 
при ро де. Са да шња свет ска кри за упо зо ра ва да без „пре и спи ти ва ња 
еко ном ских ин сти ту ци ја“ и фор ми ра ња но вих, не ма про гре сив ног 
и по зи тив ног ис ко ра ка и усме ре не ре ла тив но је дин стве не стра те-
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ги је крат ко роч не и ду го роч не про ме не на осно ва ма еко ном ских 
мо гућ но сти и но вог ква ли те та. Мо жда би, за по че так, то би ло од-
ре ђи ва ње при о ри те та ка но вој оп штој рав но те жи у нај но ви јим то-
ко ви ма еко но ми је са по јав ним об ли ци ма за ко на вред но сти у „ње-
го вој ме ђу на род ној…ди мен зи ји и при ме ни“. У ова ко де фи ни са ној 
не ми нов но сти но вог уре ђе ња еко но ми је не сме ју се за о би ћи две 
вр сте чи ње ни ца: 1) по тен ци је ка пи та ла као са мо ни клог и са мо свој-
ног сми сла про из вод ње у чи јој осно ви ле жи мно штво тен ден ци ја 
кон стант не упо тре бе про из вод ње као дру штве не свр хе, и 2) стал-
но пре и спи ти ва ње вред но сног де ло ва ња и по на ша ња еко ном ских 
ин сти ту ци ја ко је у пер спек ти ви тен ди ра ју ка „дру штве ној ма ши-
ни над ма ши на ма“ са спо соб но шћу стал ног при ла го ђа ва ња но вом 
еко ном ском уре ђе њу.

Про јек то ва ње но вих ме ђу на род них еко ном ских ин сти ту ци ја 
има ло би за циљ да у са да шњо сти и бу дућ но сти пла не тар ног чо ве-
чан ства из бег не мо при ла го ђа ва ње су бјек ти ви стич кој си ли све кон-
тро ле, већ да се афир ми ше осло ба ђа ње еко ном ских сна га ка пи та ла 
и ње го вих нај сна жни јих по лу га ме та мор фо зе на осно ва ма вред но-
сти и дру гих еко ном ско - со ци јал них пра ме та ра. У овом про гре-
сив ном то ку еко но ми је су по треб не но ве ин сти ту ци је и при ла го ђа-
ва ње „ста рих“ са ци љем и те жња ма оп ти ми за ци је њи хо вог учин-
ка у ре ал ним то ко ви ма и на прет ку. Не ки то ко ви и фун да мен тал не 
осно ве ра за ра ња еко но ми је има ју сво ју “кре а тив ну про шлост и са-
да шњост” у по ку ша ји ма ре а ли за ци је нео ства ри вог сна да се вла да 
све том.

*

Број на су еко ном ска, по ли тич ка, идеј на од но сно нај ши ра по ла-
зи шта рас по ре да дру штве не мо ћи ко ји ути чу на струк ту ру, ин тер-
ак ци ју и по на ша ње по је ди них или де ла еко ном ских ин сти ту ци ја у 
кон крет ним усло ви ма и вре ме ну. На стал ном ис пи ту су спо соб но-
сти дру штве не ор га ни за ци је да мак си ми ра ју ефек те ових еко ном-
ских ин сти ту ци ја. На рав но да прет по став ке ути ца ја ових фак то ра 
ис по ља ва ју и сво је анар хич но де ло ва ње чи ме ели ми ни шу мно ге 
по тен ци је и ти ме не по сред но ути чу на рев ност и ра ци о нал не ак-
тив но сти ових об ли ка ор га ни зо ва ња у свој ра зно вр сно сти ис по-
ља ва ња и усме ра ва ња сег ме на та еко ном ског си сте ма и еко ном ске 
по ли ти ке. У ме ђу за ви сно сти и ис пре пле та но сти њи хо вог еко ном-
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ског по на ша ња и од лу чи ва ња са укуп ним тен ден ци ја ма тр жи шних 
и еко ном ско вред но сних, од но сно објек тив них окол но сти и мо гућ-
но сти. Ука за ли смо на сву сло же ност за дат ка на ко је ва ља од го во-
ри ти: ка ко дру штве но и еко ном ски ва ло ри зо ва ти ак тив не функ ци је 
и ква ли тет њи хо вог оства ри ва ња? 

У ово ме ра ду ука за ли смо на део бит них  са вре ме них ди ле ма 
ве за них за си стем ске кон цеп ци је и пер спек ти ве еко ном ских ин сти-
ту ци ја, њи хо ве уну тра шње од но се, али и по сле ди це њи хо вог ути-
ца ја на пре тва ра ње не из ве сно сти у из ве сност кроз са ме објек тив не 
(ну жне и вред но сне) са др жа је еко но ми је. На сце ни је по ја ва ни за 
“те о ри ја” ко је до ка зу ју сво ју пер спек ти ву. Ипак се из два ја ју оне 
те о ри је ко је ни су пре ци зно де фи ни са ле сам по јам еко ном ских ин-
сти ту ци ја и ва лид не ак си о ме и по сту ла те. Нај и стак ну ти је су: 1) те-
о ри ја ра ци о нал ног из бо ра; 2) те о ри ја ин фор ма ци је у функ ци ји од-
лу чи ва ња; 3) ра зно вр сна ре тор та те о ри ја ма те ма тич ко-гра фич ких 
ва ри ја бли ко је се ну де у од лу чи ва њу; 4) ма кро е ко ном ска те о ри ја са 
оп штом рав но те жом и оп ти мал ним од лу чи ва њем. У тим по де ла ма 
се рас по зна је и низ син те тич ких “на уч них до ме та” ко ји по ку ша-
ва ју да на мет ну зна чај ме ђу у ти ца ја по ме ну тих. У схва та њу уло-
ге и функ ци о ни са ња еко ном ских ин сти ту ци ја нај че шће из о ста је 
ре а лан кри те риј и уло га те о ри је еко но ми је, еко ном ског си сте ма и 
еко ном ско-вред но сних кри те ри ја оп ти мал ног раз во ја. Ово је са мо 
део ар гу ме на та ко ји на уч ну ми сао упу ћу је на (не из о став но) из у ча-
ва ње ка те го ри јал них од ре ђе ња и је дин ства пред мет них ну жно сти 
као и по сле ди ца ње них (не)ува жа ва ња. Уз од го ва ра ју ће ува жа ва-
ње са вре ме них нор ма тив них са др жа ја и од но са по ли тич ких сна га 
на вла сти ко ји опре де љу ју струк ту ру, по ло жај, ме ђу у ти цај и дру ге 
“окви ре” уло ге и зна ча ја еко ном ских ин сти ту ци ја.  
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Resume
In attempts of scientific analysis of plenty of economic
phenomenaitisnecessarytoacceptthattheprecondition
is:substantiallyandanalyticallyincludethemostimpor
tantaspects,segmentsanddimensionsthatarethebasis
to scientific determination and explanation of economic
institutions in regular unity and contradictionswith the
economyandeconomicsystem.Especially inmodern ti
mesinwhichexisttheeconomicprocessesandtrendsthat
arecausedbythecomplexexistenceofinnumerableforms
ofeconomiclife.Todetectonlythemostvaluableconnec
tionsand relationshipsbetween the relevantphenomena
isessential (unlessmethodological instrumentsandpro
cedures)constitutethewholeoftheoreticalconceptsand
their practicalmodels (both existing and new) and that
is scientifically valid understanding of the recognition
andexplanationoftheircontent,interactionsandimpact
on thedirectionof realitywith“empirical regularities”.
Whenitcomestoeconomicinstitutions,theyreallycarry
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“somethingincommoninavarietyofphenomena”,pro
cesses, trends and policies.M. Djuric says specifically:
“Inanycase,thetermsofthiskindcanbesignificantonly
iftheirbroadertheoreticalimplicationsareclear,because
the taskof theseconcepts is todrawattention tohidden
structuralelementsofwhich,presumably,dependthevi
sible relations.”Therefore theproblemof theanalytical
frameworkanditsscientificvaluewhenitcomestoscien
tificunderstandingofeconomicinstitutions.Thispaperis
anattempttoclarifythebasiccharacteristicsofeconomic
institutionsandtheiroriginalityinthewholeofsocialin
stitutions.
Keywords:Economy,Economic Institutions,Macroeco
nomics,EconomicPolicy,PoliticalAction,Government,
StateEconomicFunctions

 Овај рад је примљен 03. марта 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ, ЈАВНИ ДУГ И КРИЗА 
ФИНАНСИРАЊА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Са же так
Фи скал на по ли ти ка у окви ру ма кро е ко ном ске по ли ти
ке, уз мо не тар ну по ли ти ку, у са вре ме ној еко ном ској 
по ли ти ци по ста ла је основ на по лу га иза бра них ци ље
ва раз во ја и ста би ли за ци је. Фи скал ни сек тор сво јим 
при хо ди ма, рас хо ди ма, јав ним ду гом, ка ма та ма на 
дуг, еми си јом нов ца и кре ди та за по кри ће бу џет ског 
де фи ци та и др. по стао је нај сна жни ја по лу га раз во ја, 
рас по де ле, ста би ли за ци је, али и оштрих су ко ба ин те
ре са око пре ра спо де ле бу џет ских сред ста ва. 
Бу џет и бу џет ска по ли ти ка у по след њим го ди на ма су 
у сре ди шту ин те ре са јав но сти, али и ве ли ке гла во бо
ље ор га на за ду же них за бу џет ску по ли ти ку, по себ но 
од по чет ка но ве свет ске фи нан сиј ске (и на ше) кри зе. 
Уз пра ће ње ко ли ко др жа ва ствар но оп те ре ћу је БДП 
сво јом (углав ном не про из вод ном и со ци јал ном) по тро
шњом, па до кон троверзи колико је јавна потрошња 
извор нестабилности привреде и непроизводно 
оптерећење и гушење пословног (предузетничког, 
привредног) сектора. Нарастање дефицита буџета у 
последње три године, уз праву експлозију дефицита, 
избацили су општи захтев за смањивањем дефицита, 
јавне потрошње, посебно личних и соци јал них из да та
ка, али и ве ли ке ди ле ме где и код ко јих по ре ских ин
стру ме на та по ве ћа ти при хо де, а да то не угро зи раз
вој и стан дард ста нов ни штва.
Про блем на ко ји ов де же лим да ука жем је сте ствар
на ви си на де фи ци та кон со ли до ва ног бу џе та, зва нич ни 
де фи цит и си стем фи нан си ра ња де фи ци та, али и на 
огром не про бле ме ко ји ће на ста ти у сле де ћим го ди на
ма у бу џет ској по ли ти ци. Кри за јав них фи нан си ја се 

* Редовни професор у пензији
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ку му ли ра већ низ го ди на са све ве ћим бу џет ским де
фи ци том и до ми нант но екс тер ним фи нан си ра њем бу
џет ског де фи ци та.
Кључ не ре чи: бу џет ски рас хо ди, бу џет ски при хо ди, 
де фи цит бу џе та, фи нан си ра ње де фи ци та, струк тур
ни де фи цит, кла сич ни де фи цит, кон со ли до ва ни де фи
цит, ре дов ни из во ри фи нан си ра ња де фи ци та, до пун
ски из во ри, ела стич ност рас хо да, ела стич ност јав них 
при хо да.

ФИСКАЛНА ПОТРОШЊА И ПРИВРЕДНИ РАСТ

Кре та ње јав них рас хо да, ка ко укуп но, та ко и по струк ту ри, 
углав ном се упо ре ђу је с кре та њем бру то до ма ћег про из во да и од-
но сом ова два ма кро а гре га та. Из уче шћа јав них при хо да и рас хо да 
и бру то про из во да ста тич ки се по сма тра оп те ре ће ње (пре ко по-
ре за и дру гих јав ни при хо да) бру то до ма ћег про из во да за хва ти ма 
за по тре бе јав не по тро шње и при ти ска овог об ли ка по тро шње на 
укуп ну по тро шњу, тр жи ште и це не. Ти ме се же ли са гле да ти ко ли-
ко др жа ва оп те ре ћу је сво јом „не про из вод ном“ по тро шњом бру то 
до ма ћи про из вод. Исто вре ме но се же ли са гле да ти ко ли ко јав на по-
тро шња оп те ре ћу је по слов ни (пред у зет нич ки, при вред ни) сек тор 
и сек тор ста нов ни штва. Кри ти ка „пре те ра не“ бу џет ске по тро шње 
и ви со ких по ре ских за хва та је и кри ти ка др жав не ин тер вен ци је у 
при вре ди, гу ше ња при вре де и из вор не ста бил но сти (и са вре ме не 
фи нан сиј ске кри зе).

Да погледамо на почетку основне макроодносе:
Табела 1.  

ОПТЕРЕЋЕЊЕ БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА 
ЈАВНИМ РАСХОДИМА И ПРИХОДИМА 

- износи у милијардама, консолидовани биланс јавног сектора -

Бру то 
до ма ћи 

про из вод
Јав ни 

рас хо ди
Јав ни 

при хо ди
Бу џет ски 
де фи цит

Уче шће у БДП

Расхо да При хо-
да

Дефи-
цита

2005. 1.883,5 706,8 724,5 +17,6 37,5 38,4 +0,9
2006. 1.962,1 899,3 867,7 -31,6 45,8 44,2 -1,6
2007. 2.276,9 1.046,8 1.002,0 -44,8 45,9 42,0 -3,0
2008. 2.661,4 1.213,9 1.134,4 -70,5 45,6 42,9 -2,7
2009. 2.713,2 1.267,9 1.146,5 -121,4 46,7 42,2 -4,5
2010. 2.986,8 1.359,8 1.225,2 -134,6 45,5 41,0 -4,5
2011. 3.293,3 1.460,9 1.302,5 -158,4 44,8 39,5 -5,3
Извор:  Билтен јавних финансија, Министарство јавних финансија Србије бр. 

12.2011. таб. 1 и 2.
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У пе ри о ду но ве кри зе до ла зи до сма ње ња уче шћа јав них при-
хо да и рас хо да у бру то до ма ћем про из во ду, али је пад уче шћа јав-
них при хо да ве ћи, што је до ве ло до по ра ста де фи ци та бу џе та. 

Да ли се ра ди о пре те ра ној јав ној (бу џет ској) по тро шњи и ко ји 
су то об ли ци по тро шње ко ји су по ста ли основ ни ге не ра тор раз вој-
них про бле ма и не ста бил но сти, по ку ша ће мо са гле да ти из сле де ћег 
пре гле да:

Табела 2.  
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД И ТЕРЕТИ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ 

- у % -
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Ре ал ни раст БДП 5,2 3,6 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,9

Раст БДП но ми нал но 21,9 16,6 16,0 16,8 1,9 10,0 10,2

По раст кон со ли до ва них јав них 
при хо да 10,8 10,5 17,4 12,3 2,5 6,9 6,3

По раст кон со ли до ва них јав них 
рас хо да 12,3 23,7 16,4 16,0 4,4 7,2 7,4

Уче шће јав них рас хо да у БДП 37,5 45,8 46,0 45,6 46,7 45,5 44,8

Уче шће јав них при хо да у БДП 38,4 43,6 44,3 41,2 42,2 41,0 39,5

Де фи цит или су фи цит бу џе та  - 
кла сич ни, при мар ни +17,6 -31,6 -54,7 -70,5 -125,4 -134,6 -158,4

Уче шће де фи ци та у БДП (зва-
нич но) +0,9 -1,6 -3,0 -2,7 -4,5 -4,5 -5,3

Извор: Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија, децембар 
2008. и 2011. године.

Бу џет ска по тро шња се у го ди на ма но ве кри зе спо ри је по ве ћа-
ва у од но су на но ми нал ни (ин фла ци о ни ра ни) раст бру то до ма ћег 
про из во да. Исто се од но си и на кон со ли до ва не јав не при хо де. Уче-
шће јав них рас хо да и при хо да се у по след ње три го ди не сни жа ва у 
бру то до ма ћем про из во ду.

Оп те ре ће ње бру то про из во да у на шој еко но ми ји у од но су на 
дру ге др жа ве ЕУ ни је ве ће, на про тив, ни же је. Ме ђу тим, основ ни 
је про блем спор еко ном ски раст, при че му се ефек ти ин фла ци је не 
од ра жа ва ју на јав ни сек тор об зи ром на то да је ре ал ни го ди шњи 
по раст рас хо да и при хо да ис под но ми нал ног ра ста БДП.

Кла сич ни (при мар ни) де фи цит се у го ди на ма кри зе одр жа ва 
на ни воу од 4,3-4,5% бру то до ма ћег про из во да, ма да се у ма си из 
го ди не у го ди ну по ве ћа ва, та ко да је на стао про блем ње го вог фи-
нан си ра ња.
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Ов де се ра ди о кон со ли до ва ном (укуп ном) бу џе ту. Да по гле да-
мо ове од но се у Ре пу блич ком бу џе ту (кла сич ни бу џет др жа ве), ко ји 
се углав ном нај че шће ис ти че у јав ним рас пра ва ма.

Табела 3.  
ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДЕФИЦИТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

- промене у % -

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Но ми нал ни раст БДП 21,9 16,5 16,0 16,8 1,9 10,0 10,1
Го ди шњи раст при хо да бу џе та 10,8 10,5 17,3 12,3 0,7 8,6 4,6
Го ди шњи раст рас хо да (%) 12,3 20,7 16,6 13,6 6,3 9,8 6,9
Уче шће рас хо да Ре пу блич ког 
бу џе та у БДП 37,0 27,0 27,1 26,3 27,5 27,4 26,6

Уче шће при хо да Ре пу блич ког 
бу џе та у БДП 37,7 25,1 25,4 24,4 24,1 23,8 22,6

Де фи цит Ре пу блич ког бу џе та 
(ми ли јар де ди на ра) +8,2 -35,6 -38,1 -50,8 -90,5 -108,0 -132,5

Уче шће де фи ци та у БДП (%) +0,8 -1,8 -1,7 -1,9 -3,4 -3,6 -4,0

Извор: Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија, децембар 
2008. и 2011. године.

Кла сич ни бу џет др жа ве, уз све кри ти ке ко је се у по след ње 
вре ме упу ћу ју на бу џет ску по тро шњу и ис ти ца ње по тре ба за ре-
фор мом јав ног сек то ра (јав них фи нан си ја), не мо же се за па зи ти 
да пред ста вља ве ли ки фи скал ни те рет. Про блем је из ра зи то слаб 
ре ал ни раст при вре де, ни ска по ре ска ба за, ма ли јав ни при хо ди за 
фи нан си ра ње јав них рас хо да Ре пу блич ког бу џе та.

Да ви ди мо са да ка ква је ди на ми ка бру то до ма ћег про из во да, 
јав них при хо да и рас хо да Ре пу блич ког бу џе та и да ли се фи скал ни 
те рет по ве ћа ва или сма њу је. Ово по себ но из апри ор них ста во ва 
да је „фи скал ни те рет“ пре те ра но ви со ки да је по треб на фи скал на 
кон со ли да ци ја, од но сно „ре фор ма јав ног сек то ра“ (ма да се при то-
ме и не зна на шта се то од но си).

Ди на ми ка го ди шњег по ра ста јав них при хо да и рас хо да је ма ња 
у од но су на го ди шњи раст но ми нал ног (ин фла ци о ни ра ног) бру то 
до ма ћег про из во да. Ова тен ден ци ја је по себ но из ра же на у го ди на-
ма но ве кри зе, при че му је по раст при хо да ма њи од по ра ста јав них 
рас хо да. То је до ве ло до ку му ли ра ња де фи ци та бу џе та, сни жа ва њу 
уче шћа јав них при хо да и рас хо да у бру то до ма ћем про из во ду (код 
при хо да са 37,7% на 22,6%, а код рас хо да са 37% на 26,6%).

Ово ука зу је на не ко ли ко то ко ва:
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1) Ефи ка сност на пла те јав них при хо да осет но опа да,
2) Јав ни рас хо ди се ауто ном но по на ша ју у од но су на до ма ћи 

бру то про из вод, што во ди екс пло зив ном ши ре њу до пун ског 
фи нан си ра ња бу џет ских рас хо да,

3) Бу џет ска кон тро ла је зна чај но огра ни че на, а ти ме и ефи ка-
сност усме ра ва ња сред ста ва.

То се ја сно ви ди из струк ту ре и ди на ми ке бу џет ских рас хо да.

СТРУКТУРА ЈАВНИХ РАСХОДА И ЕЛАСТИЧНОСТ  
НА КОМПРЕСИЈУ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ

По ла зе ћи од ста ва да је јав на по тро шња пре ди мен зи о ни ра на и 
да „гу ши“ при вре ду и раз вој за го ва ра се сма ње ње јав не по тро шње 
и де фи ци та јав ног сек то ра, уз ве ћу ефи ка сност у при ку пља њу јав-
них при хо да.

Да по гле да мо струк ту ру јав них рас хо да у не ко ли ко по след њих 
го ди на (го ди не кри зе) ка да до ла зи до њи хо вог на глог по ве ћа ња.

Табела 4. 
СТРУКТУРА ЈАВНИХ РАСХОДА И ЊИХОВА ЕЛАСТИЧНОСТ 
- износи у милијардама динара -

2008. 2009. 2010. 2011.
Стопа раста

Номинално Реално
2010. 2011. 2010. 2011.

1. Те ку ћи рас хо ди 1.089 1.154 1.224 1.325 6,0 8,2 -4,3 -2,6
    Рас хо ди за за по сле не 293 302 308 343 1,9 11,3 -8,1 4,3
    Ку по ви на ро ба и услу га 181 186 203 216 9,1 6,8 -1,2 -0,6
    Пла ћа ње ка ма та 16 22 34 48 54,5 31,0 44,2 18,1
    Суб вен ци је 78 63 78 80 23,8 2,5 13,5 -4,5
    Со ци јал ни тран сфе ри 497 556 579 609 4,1 5,1 -6,2 -5,3
    - у то ме:
       Пен зи је 331 387 394 423 1,8 7,3 -8,5 -2,3
      На кна де за не зап. 17 19 22 18 15,8 -20,0 5,5 -28,0
       Оста ли тран сфе ри до ма ћин. 143 142 159 163 98 -3,7 -0,5 -6,6
      Оста ли те ку ћи рас хо ди 23 25 23 32 -8,0 38,1 -18,3 24,4
2. Ка пи тал ни рас хо ди 106 93 105 111 12,9 5,8 2,6 -4,7
3. Не то бу џет ске по зај ми це 19 20 30 25 50,0 -17,0 39,7 -24,3
ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 1.214 1.268 1.360 1.461 7,2 7,4 -3,1 -3,2

Извор:   Билтен јавних финансија, Министарство јавних финансија Србије бр. 12. таб. 
1 и 2.
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Но ми нал ни раст јав них рас хо да у по след њих не ко ли ко го ди на 
ни је до во љан да оси гу ра и ре а лан раст. Ре ал ни раст по ка зу је пад 
го то во код свих об ли ка јав них рас хо да од 3,1% до 3,5% го ди шње. 
Из у зет но је ви со ко по ве ћа ње рас хо да за пла ће не ка ма те ка ко но-
ми нал но, та ко и ре ал но. Рас хо ди за за по сле не у 2011. по ка зу ју и 
но ми нал ни и ре ал ни раст.

Табела 5.  
ЕЛАСТИЧНОСТ ЈАВНИХ РАСХОДА И МОГУЋНОСТИ 

РЕСТРИКТИВНЕ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
- износи у милијардама динара -

2010. % 2011. %
Не е ла стич ни јав ни рас хо ди 613 45,0 654 44,7
Ка ма та на зај мо ве   34   2,5   45   3,0
Со ци јал ни тран сфе ри 579 42,5 609 41,7
Ре ла тив но ела стич ни 491 36,2 534 36,5
Рас хо ди за за по сле не 308 22,8 343 23,4
Суб вен ци је   78   5,6   80   5,6
Ка пи тал ни рас хо ди 105   7,6 111   7,5
Ви со ко ела стич ни у во ђе њу  
фи скал не по ли ти ке 256 18,8 273 18,6

Ку по ви на ро ба и услу га  203 14,9 216 14,7
Оста ли те ку ћи рас хо ди    23   1,6   32   2,2
Не то бу џет ске по зај ми це     30   2,3   25   1,7
ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 1.360 100 1.461 100

Извор:   Билтен јавних финансија, Министарство јавних финансија Србије бр. 12. таб. 
1 и 2.

Струк ту ра јав них рас хо да у по гле ду во ђе ња ве ће ефи ка сно сти 
фи скал не по ли ти ке, по себ но у по гле ду сма ње ња јав них рас хо да, 
ве о ма је не по вољ на. На не е ла стич не рас хо де от па да го то во 45%, а 
на ре ла тив но ела стич не (ко ји сво јим огра ни ча ва њем по га ђа ју при-
вред ни раст, ин ве сти ци је и за по сле ност) од ла зи 36,5% свих рас хо-
да. На ви со ко ела стич не и опе ра тив не у во ђе њу екс пан зив не или 
ре стрик тив не фи скал не по ли ти ке от па да око 19% свих рас хо да. У 
по гле ду „кре са ња“ јав них рас хо да мо гућ но сти фи скал не по ли ти ке 
су до ста огра ни че не, уко ли ко се не же ли угро зи ти ње на сти му ла-
тив на или под сти цај на по ли ти ка у укуп ној по ли ти ци сти му ли са ња 
еко ном ског ра ста.
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КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ДРЖАВЕ И ДВОСТРУКИ 
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

У ис тра жи ва њу бу џет ске по тро шње и де фи ци та нај че шће 
се по ла зи од Ре пу блич ког бу џе та, што је из ра зи то огра ни ча ва ју-
ћи при ступ у из у ча ва њу укуп ног фи скал ног те ре та или фи скал не 
пре си је. Ре пу блич ки бу џет је сте до ми нан тан у укуп ним јав ним 
при хо ди ма и рас хо ди ма, али он не по ка зу је ствар ни те рет јав ног 
сек то ра и бу џет ски де фи цит ко га тре ба фи нан си ра ти. На тај на чин 
се у ства ри за ма гљу је ви си на ствар ног де фи ци та јав ног сек то ра. 
Кон со ли до ва ни би ланс др жа ве је пра ви по ка за тељ те ре та јав ног 
сек то ра (јав них при хо да и рас хо да) и фор ми ра ног кон со ли до ва ног 
бу џет ског де фи ци та. Из на ве де ног раз ло га се да је кла си чан бу џет 
(ре дов ни јав ни при хо ди и рас хо ди др жа ве), а за тим уку пан или 
кон со ли до ва ни би ланс јав ног сек то ра (ко ји укљу чу је дру ге јав не 
рас хо де и из во ре фи нан си ра ња де фи ци та). На ша ше ма би лан са 
др жа ва ре дов не јав не при хо де и рас хо де сма тра за кон со ли до ван 
би ланс (што ни је тач но) и одва ја га од ње го вог до пун ског де ла (от-
пла та глав ни це до ма ћим кре ди то ри ма и от пла та глав ни це стра ним 
кре ди то ри ма, као и на бав ка фи нан сиј ске имо ви не). Из на ве де ног 
се не мо же са гле да ти ствар ни бу џет ски де фи цит и си стем ње го вог 
фи нан си ра ња (по из во ри ма).

Из на ве де ни раз ло га да је мо кла сич ни (зва нич ни) бу џет ски де-
фи цит и кон со ли до ва ни бу џет ски де фи цит.

Табела 6.  
КОНСОЛИДОВАНИ И КЛАСИЧНИ БУЏЋЕТСКИ ДЕФИЦИТ 

- Званични и стварни, у милијардама динара -
Зва нич ни 

(кла сич ни) 
или при мар-
ни де фи цит

Дру ги 
рас хо ди – 

се кун дар ни 
де фи цит

Ствар ни (кон-
со ли до ва ни) 
де фи цит јав-
ног сек то ра

Уче шће де фи ци та у 
БДП

Класични 
дефицит

Кон со ли до-
ва ни де фи-

цит
2005.   +17,7  32,4  -14,7 -   -1,2
2006.   -31,6  58,2  -89,8 -1,6   -4,6
2007.   -44,8  38,8  -83,6 -1,9   -3,6
2008.   -70,5  44,8 -115,3 -2,6   -4,3
2009. -121,4 197,3 -381,7 -4,5 -11,7
2010. -134,6 256,6 -391,2 -4,5 -13,0
2011. -158,4 308,4 -466,8 -4,8 -14,1

Већ од 2006. го ди не ја вља се стал ни бу џет ски де фи цит, са тен-
ден ци јом све ве ћег го ди шњег по ве ћа ња. Зва нич ни де фи цит у 2009. 
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го ди ни из но сио је 121,4 ми ли јар де ди на ра или 4,5% БДП. Ме ђу-
тим, ка да се укљу че сви из да ци из бу џе та (ре дов ни и дру ги јав ни 
из да ци) де фи цит се по ве ћа ва на 381,7 ми ли јар ди ди на ра, што чи ни 
11,7% бру то до ма ћег про из во да. Ме то до ло шки се из бу џе та из два-
ја ју от пла те глав ни це до ма ћим и стра ним кре ди то ри ма (и на бав ка 
фи нан сиј ске имо ви не), што за ма гљу је ствар ни де фи цит и ви си ну 
бу џет ске по тро шње у БДП. Ови рас хо ди из но се у 2010. го ди ни ни 
ма ње ни ви ше већ 257 ми ли јар ди ди на ра, а у 2011. го ди ни 308,4 
ми ли јар де. То да је уку пан де фи цит у 2010. од 391,2 ми ли јар ди ди-
на ра, а у 2011. го ди ни 466,8 ми ли јар ди (14,1% БДП). Ма њак ре-
дов них при хо да у бу џе ту је све ве ћи, та ко да др жа ва мо ра тра жи ти 
до дат не из во ре сред ста ва, од но сно до дат но се за ду жи ва ти.

Ка ква је фи нан сиј ска кон струк ци ја на ни воу Ре пу блич ког бу-
џе та да ли је ов де си ту а ци ја по вољ ни ја?

Табела 7.  
ДЕФИЦИТ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА И СИСТЕМ 

ФИНАНСИРАЊА 
- износи у милијардама динара -

При -
мар  ни 
де  фи -
цит

Се  кун -
дар  ни 
де  фи -
цит

Уку  пан 
де  фи -
цит

Фи нан си ра ње де фи ци та по из во ри ма

До ма ће 
за ду-
жив.

Стра-
но за-
дуж.

При ва-
тиз.

При-
лив од 
датих 
кре-
дита

Укупно

2005. +8,2 -25,8 -17,6 5,4 11,8 31,1 - 48,3
2006. -35,6 -52,3 -87,9 19,6 5,2 150,8 - 175,6
2007. -38,2 -36,0 -74,2 1,0 2,2 39,2 - 42,4
2008. -50,8 -42,0 -92,8 9,3 0,8 26,2 2,5 38,8
2009. -90,5 -142,2 -234,8 205,6 3,8 14,2 - 223,6
2010. -108,0 -246,2 -354,2 290,6 41,3 3,8 1,0 336,7
2011. -132,5 -293,9 -426,4 331,6 125,8 3,1 1,1 461,6

Извор: Билтен јавних финансија, Министарства финансија Србије, бр. 12. 2011.

Из на ве де них раз ло га ја вља ју се све ве ће те шко ће у фи нан си-
ра њу укуп не бу џет ске по тро шње (рас хо да), а по себ но све ве ћег бу-
џет ског де фи ци та (кла сич ног и кон со ли до ва ног об ли ка). Кла сич ни 
де фи цит пер ма нент но ра сте у ма си и у уче шћу у БДП. То се по-
себ но за па жа код кон со ли до ва ног де фи ци та об зи ром на до пун ске 
из во ре фи нан си ра ња (ино стра не и до ма ће) ко ји до во де до на глог 
ра ста ка мат них рас хо да и от пла та ду го ва.
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Табела 8.  
ФИНАНСИРАЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ БУЏЕТСКОГ 

ДЕФИЦИТА 
- износи у милијардама динара -

Кон  со  ли до-
ва ни де фи-
цит бу џе та

Фи нан си ра ње де фи ци та

При ва
ти за ци ја

Домаће 
за ду
жив.

Стра но 
за ду жив.

От пла
та да тих 
кре ди та

Укуп
но

2005.  -14,7   43,5   9,1  11,8 -   64,4
2006.  -89,8 157,9  27,1  10,6 - 195,6
2007.  -83,6   49,8    5,7   6,2 -  61,7
2008. -115,3   37,5   15,5   6,2 11,5  70,7
2009. 318,7   37,9 243,2   6,7   1,9 289,7
2010. -391,2     6,5 304,8  70,6   1,3 383,2
2011. -466,8     5,1 344,5 155,1   1,2 505,9

Извор: Билтен јавних финансија, бр. 12, таб. 1. и 2.

Ово се од но си пре све га на до ма ће кре ди те код по слов них ба-
на ка, ино стра но за ду жи ва ње, а по мо гућ но сти про да јом (при ва ти-
за ци јом) пре о ста лих јав них пред у зе ћа. Дру гих из во ра не ма, осим 
ди рект не еми си је нов ца код цен трал не бан ке, што је нај го ри об-
лик де фи ци тар ног фи нан си ра ња и ди рек тан из вор ин фла ци је. Ка ко 
је „са ни ран“, бар при вре ме но, бу џет ски де фи цит у 2011. го ди ни? 
При ва ти за ци јом је „на мак ну то“ 5,1 ми ли јар да ди на ра, до ма ћим 
бан кар ским кре ди ти ма 344,5 ми ли јар ди и ино стра ним за ду же њем 
155,7 ми ли јар ди. До на ци ја ни је би ло. То из но си укуп но 506 ми ли-
јар ди ди на ра, од но сно 4,8 ми ли јар ди евра или 6,3 ми ли јар де до-
ла ра. Без за ду жи ва ња већ би на ста ла бу џет ска кри за и пра ви слом 
јав ног фи нан си ра ња. Др жа ва, ко ја је очи то вр ло рас тро шна, са ово-
ли ким ствар ним бу џет ским мањ ком (раз ли ком из ме ђу бу џет ских 
рас хо да и при хо да) на сто ји по ред до ма ћег и стра ног за ду жи ва ња 
(не зна се ко ји је го ри об лик, ма да је то, ипак, стра но за ду жи ва ње за 
по кри ће јав не по тро шње), на сто ји да пре ко еми си је тро ме сеч них и 
ше сто ме сеч них др жав них за пи са при ку пи до дат на сред ства. Дуг 
др жа ве по овом осно ву на ра стао је на кра ју 2009. го ди не на 102 
ми ли јар де ди на ра, а кра јем 2010. на 151 ми ли јар ду и кра јем 2011. 
го ди не 260 ми ли јар ди ди на ра.1)

1)  Екс пло зи ван по раст еми си је др жав них за пи са за фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та ја-
сно је при ка зан у Бил те ну јав них фи нан си ја, изд. Ми ни стар ство фи нан си ја Ср би је, бр. 
12, 2011. та бе ла на стра ни 35 и 36.
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До пун ски из во ри мо гу би ти са мо при вре ме но ре ше ње, пре ла-
зни пе ри од, да се спре чи бан крот др жа ве и бу џет ска ин сол вент-
ност, што зна чи не мо гућ ност из вр ша ва ња бу џет ских оба ве за пре-
ма ве ли ком бро ју ко ри сни ка.

Про бле ми су про ис те кли из по гре шне мо не тар не, фи скал не и 
спољ но тр го вин ске по ли ти ке, од но сно укуп не раз вој не по ли ти ке, 
а по себ но по губ не и про ма ше не при ва ти за ци је – с уни шта ва њем 
на ци о нал не про из вод ње, за по сле но сти и здра вог раз во ја. Про-
блем се за о штрио у 2009. го ди ни, док се по себ но ис по љио у 2010. 
и 2011. го ди ни, јер је ско ро до шло до „гра ни це пу ца ња“ бу џе та и 
не сол вент но сти др жа ве. На и ме, из о ста ју при хо ди од при ва ти за ци-
је, ино стра но за ду жи ва ње је све те же и не по вољ ни је због свет ске 
фи нан сиј ске и бан кар ске кри зе, за ду жи ва ње код на ше цен трал не 
бан ке ис кљу че но, а код по слов них ба на ка све те же, ску по и до ста 
огра ни че но. Због то га до ла зи до зах те ва да се сма њи јав на по тро-
шња (ко ја је вр ло не е ла стич на на ни же) и да се по ве ћа ју по ре ски 
при хо ди (ПДВ на при мер, не ке ак ци зе и слич но).

Због све ве ће не за по сле но сти (у при вред ном сек то ру је у по-
след њих де сет го ди на број за по сле них сма њен за 545 хи ља да), ма-
њих упла та до при но са и све ве ћег бро ја пен зи о не ра, ни је нео че ки-
ва но да до при но си за ПИО по кри ва ју пен зи је 2001. го ди не са 66%, 
у 2008. го ди ни 58,7% и у 2011. го ди ни све га 51%. Оста ло су тран-
сфе ри из дру гих сред ста ва бу џе та. Са да се чак пред ла же и сма ње-
ње до при но са на за ра де за со ци јал но оси гу ра ње и сма ње ње по ре за. 
Рас хо ди за пен зи је у рас хо ди ма ре пу блич ког бу џе та из но си ли су 
2004. го ди не 34%, у 2009. го ди ни 45% и 48% у 2011. го ди ни.

Табела 9.  
НЕЕЛАСТИЧНОСТ РАСХОДА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА У 

КОНЦЕПЦИЈИ СНИЖАВАЊА ЈАВНИХ РАСХОДА 
- износи у милијардама динара -

ПЕНЗИЈЕ ЈАВНИ 
ПРИХОДИ

ЈАВНИ 
РАСХОДИ

Пен зи је, јав ни при хо ди и рас хо ди 422,8 744,8 877,3
Уче шће пен зи ја -   56,7% 48,1%
Ка ма те  40,3 - -
Уче шће ка ма те -   5,5% 4,0%
УКУП НО 463,1 62,2% 52,7%
ПРА ВА ИЗ СО ЦИ ЈАЛ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА2)  86,6 11,6% 9,9%
НЕ Е ЛА СТИЧ НИ (ФИК СНИ) РАС ХО ДИ 549,7 73,8% 62,6%

*Подаци се односе на 2011. годину2)

2) Пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња у на шој ана ли зи од но се се на сле де ће об ли ке рас хо да: 
на кна де за бо ло ва ња ко је ис пла ћу је РЗ ЗО, на кна де не за по сле ни ма ко је ис пла ћу је На-
ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, от пла ту ду га пен зи о не ри ма, на кна де за де цу и по-
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Ако се пен зи ја ма до да ју и ка ма те на ду го ве (ко је се мо ра ју пла-
ти ти) и дру га пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња та да се не е ла стич ни 
об ли ци бу џет ских рас хо да пе њу на око 74% у бу џет ским при хо ди-
ма и 63% у рас хо ди ма бу џе та. Да ље сни жа ва ње пен зи ја и дру гих 
со ци јал них рас хо да ни је мо гу ће оче ки ва ти (ма да су у го ди на ма ка-
да су за мр зну те и об ра чу на ва не по но вој ме то до ло ги ји ре ал но па ле 
у 2009. го ди ни за 6,1%, 2010. го ди ни 7,1% и 2011. го ди ни 5,2%).

Је дан за по сле ни у при вре дом сек то ру (а ка ко и ко ли ко ра ди – 
дру го је пи та ње) из др жа ва 1,7 пен зи о не ра, јед ног не за по сле ног и 
два мла да из по пу ла ци је до 15 го ди на ста ро сти. То је 4,7 из др жа-
ва на на јед ног за по сле ног ко ји не што ства ра. Не ка да је од нос био 
пот пу но обр нут. Ако је број пен зи о не ра по рас тао за осам го ди на за 
око 560 хи ља да, а број не за по сле них у при вре ди за 545 хи ља да, то 
је но ви ми ли он из др жа ва ног ста нов ни штва.3)

Табела 10.  
ФИНАНСИРАЊЕ ПЕНЗИЈА ДОПРИНОСИМА 

- износи у милијардама динара -

Пен зи је
Дру га пра ва 

из со ци јал ног 
оси гу ра ња

Со ци јал на 
по моћ и 

тран сфе ри
До при-

но си

Уче шће до при но са 
у фи нан си ра њу

 Пензије
Укупни 

социјални 
расходи

2005. 186,1   99,5 285,6 135,7 72,5 47,5
2010. 394,0 185,2 579,2 236,0 59,8 40,7
2011. 422,8 186,1 608,9 256,5 60,6 42,1

До при но си уче ству ју са све ма њим про цен том у по кри ћу пен-
зи ја и дру гих со ци јал них пра ва. Овај про це нат код пен зи ја па да са 
72,5% из 2005. на 60,6% у 2011. го ди ни, а код укуп них со ци јал них 
рас хо да са 47,5% на све га 42,1%. По ре ски и дру ги јав ни при хо ди 
мо ра ју да по кри ва ју све ве ћи део со ци јал них из да та ка др жа ве.

Де фи цит бу џе та и те рет јав не по тро шње ве о ма ја сно се мо гу 
са гле да ти из њи хо вог кре та ња у од но су на бру то до ма ћи про из вод, 
а по себ но ку му ла тив ног кре та ња ка ма та и от пла та на ду го ве и уче-
шћа у јав ним рас хо ди ма, при хо ди ма и бру то до ма ћем про из во ду.

ро ди цу, на кна де рат ним вој ним ин ва ли ди ма, на кна де за по ро диљ ско од су ство, на кна де 
за ста но ва ње из бу џе та.

3)  Са мо 26% при ват ни ка упла ћу ју по ре зе и до при но се у пред ви ђе ном ро ку, а са мо 18% 
по сло да ва ца на вре ме ис пла ћу је за ра де за по сле ним. За 18% за по сле них пла те ка сне 
ви ше од три ме се ца. Ве ли ки део ис пла та иде „на ру ке“, си ва еко но ми ја оне мо гу ћа ва 
фи скал ну кон со ли да ци ју и ре ал но сма ње ње де фи ци та јав ног сек то ра.
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Уче шће при мар ног де фи ци та у бру то до ма ћем про из во ду се 
стал но по ве ћа ва, што је слу чај и код кон со ли до ва ног де фи ци та. 
Њи хо во уче шће у јав ним рас хо ди ма и при хо ди ма се по ве ћа ва, та ко 
да пред ста вља ју све ве ћи те рет у јав ним фи нан си ја ма.

Табела 11.  
БУЏЕТСКИ ТЕРЕТ И ДЕФИЦИТ – КОНСОЛИДОВАН  

БИЛАНС ЈАВНОГ СЕКТОРА 
- износи у милијардама динара -

2008. 2009. 2010. 2011. 2011. 
корекција

БРУ ТО ДО МА ЋИ ПРО ИЗ ВОД 2.661 2.713 2.987 3.359* 3.286
ГО ДИ ШЊИ ПРИ РАСТ 394 52 274 372* 309
ЈАВ НИ РАС ХО ДИ 1.214 1.268 1.360 1.420 1.420
Ка ма та 16 23 34 48 48
От пла те 45 197 256 338 338
КА МА ТЕ И ОТ ПЛА ТЕ 61 220 290 386 386
ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ 1.143 1.137 1.225 1.303 1.303
БУ ЏЕТ СКИ ДЕ ФИ ЦИТ -71 -121 -135 -142 -158
УКУ ПАН БУ ЏЕТ СКИ ДЕ ФИ ЦИТ -115 -328 -391 -483 -467
УЧЕ ШЋЕ ЗВА НИЧ НОГ ДЕ ФИ ЦИ ТА
- У бру то до ма ћем про из во ду 2,7 4,5 4,5 4,5 4,8
- У јав ним рас хо ди ма 5,8 10,3 9,9 10,0 11,2
- У јав ним при хо ди ма 6,2 6,5 10,2 8,9 21,2
УЧЕ ШЋЕ УКУП НОГ ДЕ ФИ ЦИ ТА
- У бру то про из во ду 4,8 11,7 13,0 14,1 14,2
- У јав ним рас хо ди ма 9,5 25,9 28,8 34,0 32,9
- У јав ним при хо ди ма 10,1 28,8 31,9 37,1 35,8
УЧЕ ШЋЕ КА МА ТА И ОТ ПЛА ТА:
А. Ка ма та
- У БДП 0,6 0,8 1,1 1,4 1,5
- У јав ним при хо ди ма 1,4 2,0 2,8 3,8 3,8
- У при ра сту БДП 4,1 44,2 12,4 12,9 15,5
Б. От пла те
- У БДП 1,7 7,3 8,6 10,1 10,3
- У јав ним при хо ди ма 3,5 17,3 20,9 30,5 30,5
- У при ра сту БДП 11,4 379,0 93,4 91,0 109,4
Ц. Ка ма те и от пла те:
- У БДП 2,3 9,1 9,7 11,5 12,7
- У јав ним при хо ди ма 5,3 19,3 23,7 30,3 30,3
- У при ра сту БДП 15,5 61,5 105,8 103,9 124,9

* По да ци БДП Ми ни стар ства фи нан си ја Ср би је. Ре ал на про це на је ни жа и  
из но си: 3.286 ми ли јар де, при раст од 309 ми ли јар ди, у од но су на  

372 ми ли јар де по про це ни Ми ни стар ства фи нан си ја.

Са мо пла ће не ка ма те на кре ди те ко ри шће не у фи нан си ра њу 
бу џет ског де фи ци та кре ћу се од 1,1% до 1,5%, бру то до ма ћег про-
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из во да, што је у не ким го ди на ма ве ће од го ди шњег по ра ста бру то 
до ма ћег про из во да. Ако се то ме до да ју и от пла те до спе лих кре ди та 
то се пе ње на 12,7% у бру то до ма ћем про из во ду, а у при ра сту БДП 
на го то во 125%. Ом ча фи нан сиј ских оба ве за се сте же. От пла те се 
мо ра ју: а) ре про гра ми ра ти или б) узи ма ти но ви кре ди ти да би се 
сер ви си ра ли ста ри до спе ли кре ди ти (уз но ви раст ка мат ног оп те-
ре ће ња). Да ља ком пре си ја до ма ће по тро шње ни је мо гу ћа јер је до-
ста опа ла и угро жа ва стан дард ста нов ни штва и раз вој.

Ку му ли ра ње де фи ци та бу џе та пра ће но је стал ним ра стом јав-
ног ду га, а ти ме и те ре та от пла та глав ни це и ка ма та.

Да по гле да мо ове то ко ве у 2012. го ди ни.
Табела 12. 

ЈАВНИ ДУГ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ – ДОСПЕЋЕ ОБАВЕЗА 

- износи у милијардама динара -
Главница Камата Укупно

Др жав не ХОВ про да те на до ма ћем тр жи шту 255,4         27,9 283,3
Об ве зни це ста ре де ви зне штед ње   35,1 -   35,1
Лон дон ски клуб    5,9 4,6   10,5
Па ри ски клуб    7,2 5,0   12,2
ИБРД    6,4 4,5   10,9
ЕУРО БОНД - 5,4    5,4
До ма ће ко мер ци јал не бан ке - 2,0    2,0
Со ци е те ге не рал бан ка - 1,3    1,3
ЕИБ зај мо ви - 1,2    1,2
Оста ли 49,0 7,3 56,3
УКУПНО 359,0 59,2 418,2

Извор: Закон о буџету 2012.

Огром не оба ве зе из јав ног ду га до спе ва ју у 2012. го ди ни. Од 
418,2 ми ли јар де ди на ра на от пла те ду го ва од ла зи 359 ми ли јар ди (у 
то ме до ма ћим кре ди ти ма 309 ми ли јар ди и стра ним кре ди то ри ма 
38,8 ми ли јар ди). На ка ма ту от па да 59,2 ми ли јар де (до ма ћим кре ди-
то ри ма 29,8 ми ли јар ди и стра ним 26,4 ми ли јар де) и ка ма та на да те 
га ран ци је 2,8 ми ли јар ди ди на ра).

Др жа ва се већ у 2011. за ду жи ла пре ко за пи са око 400 ми ли јар-
ди ди на ра, уз ка мат ну сто пу од 7,25% што је из у зет но ви со ко оп-
те ре ће ње. Про јек то ва ни раст БДП од 0,5% ни је у ста њу да по кри је 
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са мо оба ве зе из ка ма те. Кри за јав ног сек то ра и фи нан сиј ска кри за 
се озбиљ но про ду бљу је.

Ауто ном ни раст јав ног ду га уз све ма њи при лив ре дов них јав-
них из во ра у ре пу блич ком бу џе ту (по ре зи и до при но си) до во де до 
по ра ста ње го вог уче шћа у бру то до ма ћем про из во ду у 2012. го ди-
ни на 51%. По сто ји опа сност (пре ма оце ни Фи скал ног са ве та) да 
јав ни дуг по ра сте у 2015. го ди ни на 60%, ма да је за кон ска гра ни ца 
45%.

Ис тра жи ва ње при ро де и ка рак те ра де фи ци та бу џе та и екс-
пло зив но по ве ћа ње јав ног ду га, ко ји во де у кри зу јав ног сек то ра и 
си сте ма јав ног фи нан си ра ња ни је мо гу ћа без ана ли зе струк ту ре и 
по на ша ња јав них при хо да и си сте ма и из во ра фи нан си ра ња јав ног 
сек то ра.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНОГ СЕКТОРА И 
ДЕФИЦИТА – ПРИМАРНИ И ДОПУНСКИ ДЕФИЦИТ

Да ли се фор ми ра и про во ди аде кват на фи скал на (по ре ска) по-
ли ти ка, струк ту ра и ди на ми ка јав них при хо да ко ја би мо гла да по-
кри је све ве ће рас хо де? Да ли опа да фи скал ни ка па ци тет па ра лел-
но с опа да њем сто пе при вред ног ра ста и по ра стом не за по сле но сти 
или је ефи ка сност на пла те по ре за зна чај но опа ла, од но сно по ра сла 
„си ва еко но ми ја“ (из бе га ва ње пла ћа ња по ре за).

До пун ски из во ри фи нан си ра ња од но се се на кре ди те до ма ћих 
ба на ка, кре ди те код ино стра них ба на ка (за ду жи ва ње) при хо де од 
при ва ти за ци је и на пла ће не от пла те од да тих кре ди та (при лив).

Ве ли ки је про блем у јав ном фи нан си ра њу што се у од но су на 
ре дов не јав не при хо де уче шће до пун ских по ве ћа но је са 6,1% из 
го ди на пре кри зе на 39% у 2011. го ди ни, уз тен ден ци ју да љег по-
гор ша ња. Те шко је во ди ти у та квим од но си ма осми шље ну фи скал-
ну и по ре ску по ли ти ку, јер др жа ва све ви ше за ви си од по зајм ље них 
сред ста ва ба на ка и на фи нан сиј ском тр жи шту. Шта се до га ђа са 
јав ним фи нан си ја ма ако др жа ва у 2012. го ди ни пу сти на тр жи ште 
за пи се од 304 ми ли јар де ди на ра уз ка ма ту од 11,3-14,2%, а на кре-
ди те код ко мер ци јал них ба на ка од 6% до 10%. Исто вре ме но се на 
ме ђу на род но тр жи ште пу шта ју евро о ба ве зни це (еуро бонд) од 1,4 
ми ли јар де до ла ра уз ка ма ту од 7,5%, и то у си ту а ци ји ка да је но вац 
на ино стра ном тр жи шту све ску пљи. Да кле, ни зак при вред ни раст 
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(0,5%) пра ћен је све ве ћом ка ма том на ино стра ним тр жи шти ма (у 
Ита ли ји је на евро об ве зни це ка ма та пре ко 7%). Два не га тив на па-
ра лел на то ка во де ка ре зул тан ти – по раст јав ног ду га и ка мат ног 
те ре та, по раст де фи ци та бу џе та, успо ра ва ње при вред не ак тив но-
сти и све ве ће те шко ће у по кри ва њу де фи ци та, од но сно сер ви си ра-
њу јав ног ду га др жа ве. 

Табела 13. 
КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ДРЖАВЕ – ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ 
- износи у милијардама динара -

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

1. ТЕ КУ ЋИ ПРИ ХО ДИ 995 1.140 1.140 1.216 1.298

1.1. По ре ски при хо ди 870 1.000 1.000 1.056 1.131

       По рез на до хо дак гра ђа на 116 136 133 139 150

       По рез на до бит 30 39 31 33 38

       ПДВ 265 302 297 320 342

       Ак ци зе 99 110 135 152 170

       Ца ри не 57 65 48 44 38

       Оста ли по ре ски при хо ди 33 36 37 46 44

       До при но си 270 313 319 323 347

1.2. Не по ре ски при хо ди 125 140 139 159 167

2. КА ПИ ТАЛ НИ ПРИ ХО ДИ 5 2 - 2 2

3. ДО НА ЦИ ЈЕ 1 2 6 7 3

I ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ 1.002 1.143 1.137 1.225 1.303

II ДРУ ГИ И НЕ РЕ ДОВ НИ ДО ПУН СКИ ПРИ ХО ДИ 62 71 328 383 506

УЧЕ ШЋЕ ДРУ ГИХ (ДО ПУН СКИХ) ПРИ ХО ДА 6,1% 6,2% 28,6% 31,3% 38,8%

Извор: Билтен јавних финансија, Министарство финансија Србије бр 12.2011. 
табела 1.

Да ви ди мо по на ша ње јав них при хо да и по је ди них об ли ка при-
хо да и ди на ми ку при вред не ак тив но сти (БДП), али и по ре ску пре-
си ју и про ме не основ них об ли ка при хо да бу џе та.
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Табела 14. 
ЕФИКАСНОСТ И ДИНАМИКА  

ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ  
И ЈАВНИХ ПРИХОДА 
- годишње промене у %  

- консолидовани биланс -

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Струк-
ту ра у 
2011.

Бру то до ма ћи про из вод (но мин.) 11,6 16,3 1,9 10,0 10,1 -
БДП – ре ал но 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,9 -
Јав ни при хо ди – укуп но 15,5 14,0 -1,0 7,7 6,3 100
Те ку ћи јав ни при хо ди (А) 14,8 14,5 0,0 6,6 7,1 99,6
По ре ски при хо ди (А1) 15,2 14,9 0,0 5,6 7,1 86,7
По рез на до хо дак гра ђа на -3,0 15,3 -2,3 4,5 7,9 11,5
По рез на до бит 50,0 30,0 -21,0 6,4 15,1 2,9
ПДВ 17,7 13,9 -1,7 7,7 6,8 26,2
Ак ци зе 13,7 14,0 22,7 12,5 11,8 1,3
Ца ри не 26,6 14,0 -26,2 -8,4 -23,7 2,9
До при но си 16,8 15,9 1,9 1,2 7,0 26,6
Не по ре ски при хо ди (А2) 14,6 12,0 -1,0 14,3 5,0 13,3

Извор: Билтен јавних финансија, Министарство финансија Србије бр 12.2011. 
таб. 1.

У го ди на ма фи нан сиј ске кри зе (2008-2011. го ди на) јав ни при-
хо ди знат но спо ри је ра сту у од но су на но ми нал ни раст бру то до ма-
ћег про из во да. Чак и у усло ви ма да су ове сто пе ра ста го ди шње из-
јед на че не због раз ли чи те ма се БДП и јав них при хо да, до шло би до 
опа да ња уче шћа јав них при хо да у БДП. Од 2009. на стао је пре лом 
у јав ном сек то ру и ње го вом функ ци о ни са њу. Сви об ли ци јав них 
при хо да (осим ак ци за) има ју спо ри ји раст од фи нан сиј ске сна ге 
дру штва (БДП). Нај ве ћи пад при хо да за па жа се код ца ри на (око 20 
ми ли јар ди ди на ра или 34%) и укуп них по ре ских при хо да.

Та ква кре та ња, а пре све га успо ра ва ње и пад при вред не ак тив-
но сти, ма ли при раст бру то до ма ћег про из во да, не е фи ка сност на-
пла те по ре за и до при но са, во де фи нан сиј ској кри зи јав ног сек то ра. 
Да ли је мо гу ће сер ви си ра ти јав ни дуг др жа ве у на ред ним го ди на-
ма, а пре ма већ пре у зе тим оба ве за ма?
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Табела 15. 
СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ДРЖАВЕ) 
- у милионима евра -

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
СПОЉ НИ ДУГ ДР ЖА ВЕ 358,3 493,8 549,4 569,6 587,6
  Глав ни ца 170,1 299,6 361,2 388,3 407,4
  До спе ла ка ма та 188,2 194,2 188,2 181,3 180,2
УНУ ТРА ШЊИ ДУГ 2.167,5 2.287,8 4.510,9 5.391,8 6.438,8
  Глав ни ца 2.059,6 2.149,2 4.063,3 5.046,7 6.027,0
  До спе ла ка ма та 107,9 138,6 447,6 345,1 411,8
ДР ЖАВ НИ ЗА ПИ СИ - 3.215,6 3.961,5 4.931,3 6.964,1
  Глав ни ца за на пла ту - 3.029,6 3.702,1 4.599,4 5.560,1
  До спе ла ка ма та - 186,0 259,4 331,9 404,0
ДО СПЕ ЛЕ УКУП НЕ ОБА ВЕ ЗЕ 2.529,7 4.145,4 4.948,2 5.961,3 7.026,3
УЧЕ ШЋЕ ОБА ВЕ ЗА ДР ЖА ВЕ У БДП 5,8% 8,7% 12,6% ... ...

Са го ди шњим ра стом бру то до ма ћег про из во да у 2010. го ди ни 
од 1% (и уче шћа оба ве за из јав ног ду га од 5,8% у БДП) ни је мо-
гу ће сер ви си ра ти јав ни дуг из при ра ста бру то до ма ћег про из во да. 
Од но си у 2011. и 2012. се на гло по гор ша ва ју та ко да се ство ри ла 
ом ча фи нан сиј ских оба ве за ко ја мо же да се „ола ба ви“ са мо вр ло 
ди на мич ним при вред ним ра стом и ве ли ким ра стом за по сле но сти. 
Кри за јав ног фи нан си ра ња је са мо ре флекс раз вој не и фи нан сиј ске 
кри зе при вред ног сек то ра. 

* * *

Бу џет др жа ве је ушао у бу џет ску кри зу ко ја ће се за о штри ти у 
сле де ћим го ди на ма због ни ске сто пе при вред ног ра ста, ре ла тив но 
све ма њих при хо да и те шког и спо рог сма њи ва ња јав них рас хо да 
(због ви со ке не е ла стич но сти на ни же).  Ово оста је је дан од нај те-
жих про бле ма у на ред ном пе ри о ду.

Бу џет ски де фи цит и те рет јав ног сек то ра су у по след њим го-
ди на ма из у зет но по ве ћа ни у од но су на фи нан сиј ску и раз вој ну моћ 
при вре де и сек то ра ста нов ни штва. Пре о ри јен та ци ја на кре дит но 
фи нан си ра ње јав них рас хо да и бу џе та (до пун ско фи нан си ра ње) 
до во ди до огром ног те ре та ка ма та на ду го ве и от пла та до спе лих 
оба ве за. Уче шће пла ће них ка ма та у то ку го ди не у бру то до ма ћем 
про из во ду је ве ће од го ди шњег при ра ста бру то про из во да. Ако се 
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то ме до да ју и от пла те та да на ста је фа за у ко јој је ма са ка ма та и 
от пла та ве ћа од ма се до дат ног го ди шњег бру то про из во да. Тре ба 
ја сно пра ти ти и при мар ни и се кун дар ни де фи цит јав ног сек то ра, 
об зи ром да је овај дру ги об лик по стао до ми нан тан и ко ји се мо ра 
фи нан си ра ти но вим за ду же њем на фи нан сиј ском тр жи шту. Тре ба 
по себ но ис так ну ти да је го ди шња ди на ми ка ра ста јав них рас хо да и 
при хо да ис под сто пе но ми нал ног ра ста бру то до ма ћег про из во да и 
да је све те же фи нан си ра ње јав ног сек то ра, чи ме је угро же но ње-
го во нор мал но функ ци о ни са ње (са број ним јав ним функ ци ја ма).

Пра ви, ду го роч ни, пут из град ње здра вих јав них фи нан си ја је 
на гло ожи вља ва ње при вред не ак тив но сти, по раст за по сле но сти, 
по раст из во за, оштра се лек ци ја уво за, се лек тив но кре са ње бу џет-
ских рас хо да, огра ни ча ва ње бу џет ске по тро шње у бру то до ма ћем 
про из во ду у ко рист ожи вља ва ња про из вод них ин ве сти ци ја. У ту 
стра те шку функ ци ју раз во ја тре ба укљу чи ти дру га чи ју (сти му ла-
тив ну) мо не тар но-кре дит ну, фи скал ну, спољ но тр го вин ску по ли-
ти ку и по ли ти ку рас по де ле. То је пот пу но дру га чи ји кон цепт и 
стра те ги ја раз во ја и ста би ли за ци је у од но су на по сто је ће. Да ље 
„кр пље ње“ овог си сте ма и по кри ва ње све ве ћег де фи ци та јав ног 
сек то ра во ди, ко нач но, ње го вој де струк ци ји и сло му си сте ма јав-
ног фи нан си ра ња.
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Slobodan Komazec
BUDGET DEFICIT, DEBT CRISIS  

AND FINANCING OF PUBLIC SECTOR
Resume

Fiscal policy in the framework of macroeconomic policy, 
along with monetary policy, in the contemporary eco
nomic policy has become the main lever of the develop
ment and stabilization. The fiscal sector with its incomes, 
expenditures, public debt, interests, money emission and 
loans to cover the budget deficit, etc.. has became the most 
powerful engine of development, distribution, stabilization 
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as well as source of sharp conflicts of interest in the field of 
budgetary resources allocation.
Budget and budget policy in recent years are of major 
interest to the public, but also a major headache for the 
authorities responsible for budget policy, especially since 
the beginning of the new world financial (and ours) cri
sis. With monitoring how much states actually burdening 
GDP with theirs (mostly nonproductive and social) con
sumption, to the controversy how much the public spend
ing is a source of economic instability and unproductive 
burden as well as the strangling business (entrepreneur
ship, economic) sector. The growth of the budget deficit in 
the last three years, along with an explosion of the deficit, 
lounched  a general request for deficit reduction, reduction 
of public spending, especially personal and social expen
ditures, as well as the great dilemmas where and by which 
tax instruments to increase revenues, but not to undermine 
the development and living standards.
The problem that I want to point out here is the actual 
amount of the deficit of the consolidated budget, official 
deficit and system of deficit financing, as well as the enor
mous problems that will arise in the coming years in bud
getary policy. The crisis of public finances is cumulated 
for a number of years with a growing budget deficit and 
the dominant external financing of the budget deficit.
Keywords: budget expenditures, fiscal revenues, the bud
get deficit, deficit financing, the structural deficit, the 
classic deficit, the consolidated deficit, regular sources of 
financing the deficit, additional sources, expenditure flex
ibility, flexibility of public revenue.

 Овај рад је примљен 15. априла 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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ИСЛАМИЗАЦИЈАИДВОВЕРЈЕ
КОДНАШИХМУСЛИМАНА

„Непитасекосе
Какокрсти,ночија
Мукрвцагријепрси,

Чијегајемљекозадојило“.
Његош

Сажетак
Овајрадједеоширихауторовихистраживањафено
менаисламизацијенашегнародаидостаприсутног
синкретизмазавремеосманлијскевладавинеунашим
земљама. Посебну специфичност је тај друштвено
историјски процес имао у областима Старе Рашке
(Полимље, Колашин, Пештер, Бихор) с обзиром на
њенгеополитичкиположај,сеобе,миграционеидемо
графскепроцесеузрокованетурскоосманскимосваја
њимаивишевековномвладавином.Ипоредрадикалне
исламизацијеу18.векуостацихришћанскихтрадици
јасусеодржаледуго,паидоданашњихдана.Чакје
дугобилоприсутноидвоверје,најчешћеприкривено,
мадасуженетомањекриле,јерсубилетврдокорније
упређашњојвери.
Кључнеречи:исламизација,двоверје,Турци,муслима
ни, хришћани, ислам, православље, српска и турска
имена.

Iсла ми за ци ја, као дру штве но-исто риј ски про цес код до ма ћег 
хри шћан ског ста нов ни штва у на шим зе мља ма, до ла ском Ото-

ман ске им пе ри је као осва ја ча и до но си о ца исла ма, ни је те као ни 
бр зо, ни ла ко, а ни ма сов но у свим де ло ви ма на ших зе ма ља и у 
пр вим го ди на ма као што се че сто твр ди. Ислам ни је у на шим кра-
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је ви ма био не по знат у та да шњим уче ним и вла да ју ћим кру го ви ма, 
али се ни је зна чај ни је при хва тао као но ва мо но те и стич ка ре ли ги ја 
ко ја се ши ри ла са Бли ског ис то ка пре ма до њем Ду на ву. У се ве-
ро и сточ ној Бо сни (Ка ле си ја) и у цр но гор ском при мо ри ју би ло је 
му сли ма на, али не по сто ји кон ти ну и тет из ме ђу тих му сли ма на и 
ка сни јих му сли ма на ко ји су на ста ли до ла ском Осман ли ја. По је ди-
ни пред став ни ци на ше ви со ке вла сте ле по че ли су да при хва та ју 
ислам по сле Ко сов ске бит ке 1389. го ди не, али су то би ли ин ди ви-
ду ал ни чи но ви оних ко ји су же ле ли да на вре ме обез бе де сво је го-
спод ство. То је ве о ма ле по кон ста то вао Ва са Пе ла гић на пи сав ши: 
„Го спо да се ис тур чи ра ди го спод ства“.1) Исла ми за ци ја по ста је 
про цес тек осва ја њем и де фи ни тив ном кон со ли да ци јом тур-
ско-осман лиј ске вла сти у Ср би ји, Бо сни и Цр ној Го ри. О том 
фе но ме ну ко ји је за хва тио на ше зе мље по ја вом Осман ли ја 
до ста су пи са ли Вук Ка ра џић, Ми лен ко С. Ву ки че вић, Си ма 
Ћир ко вић, Вла ди слав Ска рић, Хам ди ја Кре ше вља ко вић, Ра-
до ван Са мар џић, Ми ло рад Ек ме чић, Сла вен ко Тер зић, Ха зим 
Ша ба но вић, Адем Хан џић, Му ха мед Ха џи ја хић, Бра ни слав 
Ђур ђев, Ха мид Ха џи бе гић, Сре тен Ву ко са вље вић, Не дим 
Фи ли по вић, Ејуп Му шо вић, Та на си је Пе ја то вић, Жар ко Шће-
па но вић, Ол га Зи ро је вић и мно ги дру ги. Али та те ма још увек 
ни је пот пу но ис цр пље на с об зи ром на мно го број не узро ке и 
по сле ди це тог исто риј ског про це са. У но ви је вре ме су се тим 
пи та њем че сто ба ви ли прав ни ци, со ци о ло зи и по ли ти ко ло-
зи ко ји ни су ула зи ли у су шти ну тог фе но ме на. Мно ги су се 
тру ди ли са мо да до ка жу пре ди слам ску тра ди ци ју и кул ту ру 
му сли ма на у бо гу мил ству као да су они је ди ни би ли исла-
ми зи ра ни и као да су они би ли не ка кав по се бан на ци о нал-
ни иден ти тет. Ти ауто ри су се углав ном осла ња ли на обим ну 
пу бли ци сти ку из дру ге по ло ви не 19. ве ка ко ју је по др жа ва ла 
аустро у гар ска оку па ци о на власт под упра вом Бе ња ми на Ка-
ла ја да би на тај на чин угу ши ла срп ску на ци о нал ну ми сао 
код бо сан ских и ра шких му сли ма на.2) О Ка ла је вом ре жи му у 
Бо сни и Хер це го ви ни од лич ну сту ди ју је на пи сао То ми слав 
Кра ља чић.3) Ти пу бли ци сти ни су се тру ди ли да ко ри ште њем 

1) Са лем Ће рић, Муслиманисрпскохрватскогјезика, Са ра је во 1968, стр. 77.
2) Ема Миљ ко вић, „Му сли ман ство и бо гу мил ствоу исто ри о гра фи ји“, Збор ник ра до ва са 

ме ђу на род ног на уч ног ску па БоснаиХерцеговинаодсредњегвекадоновијегвремена, 
Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Бе о град 1994, стр. 287.

3) To mi slav Kraljаčić, KalajevrežimuBosniiHercegovini(18821903), Sa ra je vo 1987.
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из вор не гра ђе, по себ но пре ве де них тур ских по пи са, ко ји да ју 
дра го це не по дат ке и о про це су исла ми за ци је, до ђу до исто-
риј ске исти не. 

Као што је већ ре че но, код ши рих сло је ва на ро да те шко се на-
пу шта ла ста ра и при хва та ла но ва ве ра. И они пр ви кон вер ти ти ко ји 
су би ли из ви ших дру штве них сло је ва са мим чи ном про ме не ве ре 
и име на опак ни су по ста ја ли Тур ци Осман ли је. Тур ски исто ри чар 
Ха лил Инал џик ка же да „Осма ни за ци ја не ке осво је не обла сти ни је 
зна чи ла брз и ра ди ка лан пре о бра жај, већ по сту пан раз вој“.4) Осво-
је не обла сти су сма тра не као „Дар-ал-ислам“, зе мља у ко јој вла да 
ислам и „Дар-ал-харб“, зе мља под вла шћу „не вер ни ка“. Без об зи ра 
што је у окви ру Дар-aл-исла ма би ло мно го хри шћа на те ри то ри ја је 
сма тра на ислам ском, а хри шћа ни ра јом или зи ми ја ма.

Ти пре о бра ће ни ци су би ли Тур ци са мо у по ли тич ком сми слу. 
Они су и да ље упра жња ва ли мно ге хри шћан ске пра зни ке и на род-
не оби ча је и чу ва ли свој је зик и пи смо.5) Свој ма тер њи је зик и ћи-
ри лич но пи смо му сли ма ни су са чу ва ли све до осло бо ђе ња од тур-
ске вла да ви не.6) И ка сни је, ка да је исла ми за ци ја за хва ти ла и оста ле 
сло је ве на ро да за др жа ће се мно ге на род не и хри шћан ске тра ди ци је 
чак и до кра ја вла да ви не Осман ли ја. Мо же се сло бод но ре ћи да ни-
је би ла ни ка ква рет кост по ја ва дво ве ри ја. И о дво вер ју су пи са ли 
мно ги стра ни и до ма ћи ауто ри, али ће мо по ме ну ти са мо не ке на ше 
као што су: Му ла Му ста фа Ба ше ски ја, Јо ван Ра до нић, Шпи ро Ку-
ли шић, Пе тар Ж. Пе тро вић, Сма ил Ба лић, Ми ли сав Лу то вац, Мир-
ко Бај рак та ре вић, Ми лен ко Фи ли по вић, Ејуп Му шо вић, Му ха мед 
Ха џи ја хић, Са ва Ко са но вић, Ти хо мир Ђор ђе вић, Ол га Зи ро је вић и 
мно ги дру ги. 

Као што је по зна то, у по чет ку су ислам при хва та ли по је дин ци 
из ре до ва срп ске вла сте ле, тр гов ци, за на тли је, сто ча ри вла си. Ти 
пр ви исла ми зи ра ни по је дин ци су жи ве ли у рет ким па лан ка ма и тр-
го ви ма, а ве о ма рет ко у ру рал ним сре ди на ма. Тур ци, од но сно му-
сли ма ни у вој ним по са да ма су нај че шће би ли стран ци ко ји су та-
ко ђе би ли исла ми зи ра ни Турк ме ни, Ара пи, Бу га ри, Гр ци, Ал бан ци, 
Је вре ји, Кур ди, Чер ке зи, Та та ри. И спа хи је ти мар ни ци су у нај ве-

4) Ха лил Инал џик, Османскоцарство, СКЗ, Бе о град 1974, стр. 21.
5) Пе тар Вла хо вић, „Срп ска и му сли ман ска тра ди ци ја у при је пољ ском кра ју“, Сеоскида

ниСретенаВукосављевића бр. XV, Дом кул ту ре, При је по ље 1993, стр. 154.
6) Пре ма ка зи ва њу Аде ма Ник ши ћа (1916) из По нор ца код Сје ни це ње гов де да Лу тви ја, 

ко ји је до шао из Ник ши ћа, је знао да пи ше „бо сан чи цом“, тј. бо сан ском ва ри јан том 
ћи ри ли це.
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ћем бро ју у ра ној фа зи тур ске оку па ци је би ли под истом од ред ни-
цом „Тур ци“ иако су и они би ли исла ми зи ра ни у пр вом или дру гом 
ко ле ну, јер је ет нич ких Ту ра ка Осман ли ја би ло ма ло да би мо гли да 
по кри ју та ко ве ли ки про стор и да ути чу на из ме ну ет нич ке струк-
ту ре сло вен ског, за пра во ве ћин ског срп ског ста нов ни штва. У на-
шим кра је ви ма мо гло би се ре ћи да су тур ског по ре кла Чен ги ћи, 
Јеј не, Да гла ри, Дер де ме зи, Ка лен де ри, Ши ше, Џан бе го ви ћи, Крк-
ми ше ви ћи, Шу ше ви ћи, Ту ра ли је, а арап ског Ха ле пи, Ми сир ли ћи, 
Ара по ви ћи итд. При ме ра ра ди на во ди мо по да так да је 1455. го ди не 
од 180 ти мар ни ка у Скоп ском кра ји шту Иса-бе га Ис ха ко ви ћа, ина-
че исла ми зи ра ног Ср би на из хер це го вач ке по ро ди це Хра ну ши ћа, 
би ло 50 до ма ћих спа хи ја ко ји су још би ли хри шћа ни.7) Оста ли су 
би ли му сли ма ни из ра зних кра је ва Ру ме ли је (европ ска Тур ска) ко ји 
су у огром ној ве ћи ни би ли по ре клом Бу га ри, Вла си, Гр ци.8)

У тур ским по пи си ма ста нов ни штво је по пи си ва но под од ред-
ни ца ма му сли ма ни и не му сли ма ни, а не као Тур ци или не ки дру ги 
на род.9) По сто јао је тзв. ми лет си стем, тј. вер ски на ро ди.10) Тај тур-
ски „Ми лет си стем“ био је бли зак јед ном слич ном ви зан тиј ском 
си сте му.11) Те спа хи је, ко ји су би ли хри шћа ни, по сте пе но су се 
исла ми зи ра ли, јер ни су мо гли дру га чи је да оста ну део тур ске вој-
не ари стро ка ти је. При хва та њем исла ма по ста ја ли су део вла да ју ће 
кла се осва ја ча.12) Вук Ка ра џић је пре ла зак у ислам кон ста то вао на 
сле де ћи на чин: „ Ако се ко од ра је по тур чи , од мах има сва пра ва 
као и оста ли Тур ци; не са мо што га не ће пре ко ре ти пре ђа шњом ве-
ром не го ће га још сва ко ра ди је по мо ћи не го ро ђе ног Тур чи на“.13)

Тај про цес исла ми за ци је је имао не ко ли ко ета па и тра јао је 
ско ро све до кра ја Осман ске вла да ви не, ма да је ње гов „исто риј ски 
хук“ био за вр шен у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.14) Код но вих му сли ма-

7) Ха зим Ша ба но вић, ПописКрајиштаИсабегаИсхаковића1455.године
8) Ејуп Му шо вић, „При је по ље и Ми ле ше воу пу то пи си ма XVI и XVII ве ка“, Сеоскидани

СретенаВукосављевићабр. XIV, Фонд за кул ту ру, При је по ље 1992, стр. 287.
9) Тур чин је био уства ри си но ним за ана дол ског се ља ка и у осма нилјс ком цар ству ни је 

по сто ја ла у по пи си ма на ци о нал на или ет нич ка ка те го ри ја. 
10) Сул тан Мех мед фа тих је у дру гој по ло ви ни 15. ве ка увео ми лет си стем. То је био си тем 

вер ских и цр кве них на ро да. Пр ви и вла да ју ћи је био му сли ман ски на род, за тим пра во-
слав ни, па ка то лич ки, је вреј ски, два јер мен ска итд.

11) Ми ло рад Ек ме чић, Дугокретањеизмеђуклањаиорања–(историјаСрбауНовомвеку
(14921992),За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008, стр. 54.

12) Вук Ка ра џић, Првиидругисрпскиустанак,Бе о град 1974, стр. 35.
13) Исто.
14) Ек ме чић, стр. 50.
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на ко ји су при хва ти ли ве ру осва ја ча ипак је по сто ја ло ја ко осе ћа-
ње да се са чу ва ју ве зе са ста ром ве ром и ње ним цр кве ним ка лен-
да ром.15) Ни је би ло ни јед но став но ни ла ко та ко бр зо за бо ра ви ти 
сво ју до ју че ра шњу ве ру.16) Је дан од нај ста ри јих љу ди на Сје нич-
ко-пе штер ској ви со рав ни Али ја Та рић (умро 1990) је ауто ру ре као 
да је „Ово за вет на зе мља“.17) На во ди мо је дан од без број слич них 
при ме ра. Му сли ма ни Зор ни ћи, Та ри ћи и Му хо ви ћи из се ла Клад-
ни це и Ур су ла (са да шња оп шти на Сје ни ца), у ко ји ма је углав ном 
му сли ман ско ста нов ни штво, ре дов но су за хри шћан ске пра зни ке 
сла ли вред не по кло не цр кви св. Ар хан ђе ла у су сед ном се лу Бу ко-
ви ку.18) Оба ве зно су то ра ди ли на дан сво је не ка да шње кр сне сла ве. 
Аутор је нај ста ри јег Му хо ви ћа у се лу Ур су ла ма код Сје ни це пи тао 
ко ју су сла ву сла ви ли ње го ви ста ри док су би ли пра во слав ци ни је 
хтео ни да по твр ди ни да не ги ра да је то би ла сла ва св. Лу ка, Лу-
чин дан.19) Емро Та рић из Клад ни це код Сје ни це је ауто ру по твр дио 
да су се Та ри ћи пре исла ми зи ра ња пре зи ва ли Ка ро ви ћи, а да им су 
уја ци би ли ко ла шин ски Мар ти но ви ћи.20) Ве ли ку па жњу и за шти ту 
ма на сти ру Ми ле ше ви су по кла ња ли и му сли ма ни у Лим ској до-
ли ни. Ве о ма су по што ва ли култ св.Са ве и да ва ли ве ли ке по кло не 
ма на сти ру.21) Ве ли ки ве зир Си нан-па ша, по ре клом Ал ба нац, под 
ути ца јем ве ли ког муф ти је Шем су дин Ах мед-ефен ди је Ка ди за деа 
је про го нио хри шћа не и по себ но му сли ма не да би код њих на тај 
на чин уни штио култ св.Са ве. Тај дог мат ски и ри гид ни ислам је био 
при су тан за це ло вре ме осман лиј ске вла да ви не у на шим зе мља ма. 
У Кур’ану на јед ном ме сту пи ше:“ I ras pra vljaj te s pri sta li ca ma knji-
ge (Te vrat i In džil) sa mo na naj ljep ši na čin, osim s nji ho vim na sil ni ci-

15) Оп шир ни је ви де ти: Са лих Се ли мо вић, „Хри шћан ске тра ди ци је код му сли ма на на Сје-
нич ко-пе штер ској ви со рав ни“, Збор ник Исто риј ског му зе ја Ср би је бр. 31, Бе о град 
2003.

16) Са лих Се ли мо вић, „Ср би му сли ма ни и њи хо ва де на ци о на ли за ци ја“,у:Прилозипоре
клу,исламизацији,миграционимидемографскимпроцесимауРашкојобласти, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2012, стр. 242. 

17) Али ја Та рић (1894) је на ауто ро во ин си сти ра ње за што та ко ка же од го во рио да су ње му 
та ко го во ри ли ње го ви ста ри ји. Аутор је тај раз го вор оба вио за вре ме те рен ских ис тра-
жи ва ња 1988.

18) Про та Јев ста ти је Ка ра ма ти је вић, КрозСтариВлах, Ша бац 2007, стр. 122.
19) Раз го вор ауто ра са Де ста ном Му хо ви ћем (1906) за вре ме те рен ских ис тра жи ва ња 1990.
20) Ка зи ва ње Емра Та ри ћа (1909) ауто ру за вре ме те рен ских ис тра жи ва ња 1988.
21) Са лих Се ли мо вић, „Култ св.Са ве и му сли ма на“, Са оп ште ње на ме ђу на род ном на уч ном 

ску пу по во дом 800-те го ди шњи це ма на сти ра Ми ле ше ве, При је по ље 2012, стр. 5.
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ma. I re ci te: ’Mi vje ru je mo u ono što je ob ja vlje no na ma i ob ja vlje no 
va ma. I naš Bog i vaš Bog je je dan i mi smo Mu po kor ni“.22)

Му сли ма ни Зор ни ћи у Клад ни ци код Сје ни це су све до Дру гог 
свет ског ра та чу ва ли слав ске лон це. Као пра во слав ци сла ви ли су 
св. Пет ку. Нај ста ри ји из те по ро ди це Ејуп Зор нић, ко ји има 92 го-
ди не, и са да жа ли што ти лон ци ни су са чу ва ни.23) У се ли ма Ур су ле 
(Сје ни ца), Бу ко вик (Но ва Ва рош) и Лу ке (Ива њи ца) пра во слав ни 
Зор ни ћи зна ју да су им му сли ма ни Зор ни ћи у Клад ни ци ро ђа ци.24) 
Му сли ма ни Пе шко ви ћи у сје нич ком се лу Фи јуљ су до ско ро др жа-
ли за ро гом на та ва ну ку ће ико ну сво је ста ре сла ве из вре ме на ка-
да су би ли пра во слав ци и пре зи ва ли се Пе ши ћи.25) Код ма на сти ра 
Ку ма ни це на Ли му за вре ме јул ског оп ште на род ног са бо ра и да нас 
бу де при сут но ско ро и до тре ћи не му сли ма на из Би хо ра, Ро жа ја, 
Бе ра на, Пе ште ра, Сје нич ке ко тли не, сред њег По ли мља. Онај део 
на шег на ро да ко ји се исла ми зи рао ду го је чу вао ста ра пре зи ме на и 
сво је на род не и за ви чај не тра ди ци је, па чак и до да на шњих да на, 
што би се мо гло на зва ти и „сво је вр сном ко лек тив ном ми ми кри-
јом“ ко ја је је би ла сва ка ко на мет ну та ну жно шћу ко ег зи стен ци је. 
При ме ра ра ди на во ди мо да је у 16. ве ку на про сто ру од Ска дра до 
Ба ра би ло 260 исла ми зи ра них Мар ко ви ћа ко ји су за др жа ли сво је 
хри шћан ско пре зи ме.26) На про сто ри ма Ста ре Ра шке и це ле Ста ре 
Ср би је и да нас мно ги му сли ма ни има ју ста ра пре зи ме на ко ја су 
има ли и пре исла ми зи ра ња. На во ди мо не ка од њих: Па пи ћи, Зор-
ни ћи, Та ри ћи, Бал ти ћи, Мар ти но ви ћи, Ми ро ви ћи, Ма сла ци, Гр бо-
ви ћи Гре бо ви ћи, Гор че ви ћи, Ско ко, Бран ко ви ћи, Хр ка ло ви ћи, Ла-
ко те, Ђур ђе ви ћи, Ча ви ћи, Ви шњи ћи, Ве сни ћи, Лу ко ви ћи, Ју ки ћи, 
Ђу ки ћи, Ко ра ћи, Пре ли ћи, Куч, Ве љо ви ћи, Ве ско ви ћи, Зе ки ћи, Зе-
ко ви ћи, Зи мо њи ћи, Зви зди ћи, Трип ко ви ћи, Ров ча ни, Гре ди ћи, Ле-
ко ви ћи, Ба би ћи, Ба ки ћи, Бје ла ци, Брун че ви ћи, Чо ла ко ви ћи, Ча при-
ћи, Че ки ћи, Со ко ло ви ћи, Да ци ћи, Де ле ви ћи, Џа ко ви ћи, Ђо ки ћи, 
Бу ро ви ћи, Фи ли по ви ћи, Ги ли ћи, Гле до ви ћи, Гло ђо ви ћи, Гло ги ћи, 
Ико ви ћи, Ка ра џи ћи, Ка ро ви ћи, Ки ко ви ћи, Ко ма ти не, Па ла ма ре ви-
ћи, Са ри ћи, То па ло ви ћи, То ти ћи, Ту ти ћи, Ша љи ћи и др. 

22) Kur’an ča sni, Za greb 1969, стр. 29-46.
23) Из ја ву дао Ејуп Зор нић (1921) из Клад ни це ауто ру при ли ком те рен ских ис тра жи ва ња 

2012.
24) Ка зи ва ње Ми ло ра да Зор ни ћа (1932) из Ур су ла за вре ме те рен ских ис тра жи ва ња 1988.
25) Пре ма ка зи ва њу Ме да Зор ни ћа Ле ми ћа (1912 ) из По нор ца код Сје ни це.
26) Ејуп Му шо вић, МуслиманиЦрнеГоре, Му зеј „Рас“,Но ви Па зар 1997, стр. 31.



стр:227241.

- 233 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

Кон вер ти ти су из го ва ра ју ћи ше ха ду пред хо џом и до би ја ју ћи 
но во име, ко је је мо гло би ти арап ско, тур ско или пер сиј ско, по ста-
ја ли му сли ма ни.27) Био је чест слу чај да су при ли ком пре ла ска на 
ислам за име оца узи ма на име на Аб ду лах што на арап ском зна чи 
роб бо жи ји, а и оцу по сла ни ка Му ха ме да би ло је име Аб ду лах. Та-
ко су, на при мер по пи си ва ни не ки кон вер ти ти у пр вом по ја су као 
Скен дер Аб ду ла хов, Ха сан Аб ду ла хов, Еј не хан Аб ду ла хов, Мех мед 
Аб ду ла ха, Ајас Аб ду ла хов, Ах мед Аб ду ла хов, Шир мерд Аб ду ла хов 
итд.28) Че сто су кон вер ти ти узи ма ли и име Хам за (и на тур ском и на 
арап ском зна чи лав), а не рет ко је узи ма но и име Си нан (на тур ском 
је зи ку зна чи ко пље). Ве ли ки тур ски гра ди тељ из 16. ве ка Ми мар 
Си нан је но сио то име. Та ко је, при ме ра ра ди, у Но вом Па за ру и у 
дру гој по ло ви ном 17. ве ка упи са но 56 Аб ду ла ха. То се чи ни ло да 
би се са кри ло пра во име оца и ње го во хри шћан ско по ре кло. Би-
ло је и рет ких слу ча је ва да се и ни је кри ло хри шћан ско име оца, 
по го то ву у се о ским ра тар ским се ли ма. Та ко су не ки ужи ва о ци ба-
шти на у вре ме тур ских по пи са упи си ва ни као Хам за, син Ђу рин, 
Се фер, син Ра ди во ја, Ха сан Јо ва нов, Ха сан, син Ву ји це, Скен дер, 
син Влат ков, Ху се јин, син Рај ков, Ху рем, син Ву ко са ва, Курд, син 
Ву ки ћа итд.29) За Тур ке Осман ли је ни је то ни би ло то ли ко ва жно 
иако је но во име кон вер ти ту од ре ђи ва ло и ње гов но ви иден ти тет. 
Осман ли ја ма је би ло бит но да је не ко му сли ман, да по се ду је од ре-
ђе не спо соб но сти и да је ве ран сул та ну, за пра во др жа ви. Та кав је 
мо гао да до спе и до нај ви ших по ло жа ја у Тур ској. Ме ђу тим, ни су 
име на увек мо ра ла да не ко га иден ти фу ку ју као Тур чи на, тач ни-
је му сли ма на, јер је би ло, до ду ше, рет ких слу ча је ва да кон вер тит 

27) Кон вер тит је мо рао пред хо џом или муф ти јом гла сно из го во ри ти да је бог је дан и да не-
ма дру гог бо га осим је ди ног Ала ха и да је Му ха мед по жи ји по сла ник. Ипак су нај ви ше 
узи ма на арап ска име на као што су Му ха мед, Мах муд, Ах мед, Му ста фа, Хам за, Аб ду-
лах, Ху се јин, Ха сан, Џе мал, Са лих, Шем со, Се фер, Шем су дин, Али(ја). Од би блиј ских 
име на нај че шће су да ва на: Ибра хим, Ју суф, Исма ил. Жен ским осо ба ма су нај че шће 
да ва на име на Шем са, Зеј неб, Ај ше, Џе ми ле, Фат ма, Лај ла, Ами на. Од тур ских име на 
нај че шћа су би ла Ар слан, Ор хан, Му рат, Кур то, Курд, Су леј ман, Емин, Бај рам, Ба ја зид, 
Пер ва не, Ка ра ђоз, Ху да вер ди, Емир, Ај дин, Си нан, До ган, Ис кен дер, Чо бан, Чи чек, 
Му са, Еврен, Ја хја, Ти мур, Бу дак, и др. Нај че шћа пер сиј ска име на су би ла Бах ти јар, 
Ша хин и Шир мерд. Мно га име на су арап ско-тур ска и тур ско-пер сиј ска па чак и грч ко-
тур ско име Си нан је би ло че сто тур ско име код мно гих кон вер ти та, па и на ших му сли-
ма на. Био је чест слу чај да су при ли ком кон вер зи је да ва на му сли ман ска име на чи је је 
пр во сло во од го ва ра ло пр вом сло ву ра ни јег срп ског име на.

28) Му шо вић, стр. 32.
29) Са лих Се ли мо вић, „Ток и не ке ка рак те ри сти ке исла ми за ци је у Ра шкој обла сти“, Збор-

ник ра до ва I ОСрбимамуслимаскевероисповести, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град 2012, 56; Ејуп Му шо вић, Етничкипроцесииетничкаструктурастановништва
НовогПазара, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град 1979, стр. 77, 79.
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за др жи сво је хри шћан ско име, као: Ми ха ил, Ко ста, То дор, Ми хо, 
Иван, Јо ван. Ско ро сви су има ли су фик се ел-мух те ди, а не ки ти ту-
лу бег као Ма и хал-бег, Јо ван-бег, Иван-бег, што је сва ка ко за ви си ло 
од ње го вог ра ни јег дру штве ног ста ту са или пе ди греа. 

Упо ре до са тур ским осва ја њи ма на ших зе ма ља по сте пе но те че 
и про цес исла ми за ци је. Иако по Кур’ану ни је до зво ље но на сил но 
пре во ђе ње у ислам би ло је и на си ља, али нај че шће на ин ди рек тан 
на чин. Про цес исла ми за ци је у на шим зе мља ма ни је био рав но ме-
ран ни ти је имао исту ди на ми ку и ма сов ност. Углав ном, по пра ви-
лу, исла ми за ци ја је би ла бр жа и ефи ка сни ја у рет ким тр го ви ма, ру-
дар ским30) на се љи ма, па лан ка ма и око твр ђа ва као и по ред глав них 
ка ра ван ских пу те ва. У се о ским сре ди на ма, по го то во у оним ко је су 
би ле да ле ко од друм ских ко му ни ка ци ја и у ко ји ма је би ло цр ка ва 
и ма на сти ра и хри шћан ских све ште ни ка, тај про цес је био спор и 
нај че шће ин ди ви ду а лан чин, ма да то и ни је би ло не ко пра ви ло. Ра-
ди кал ни ји про цес исла ми зи ра ња био је при сут ни ји у сто чар ским 
не го у ра тар ским се ли ма. Сто ча ри вла си су се бр же исла ми зи ра ли 
и због њи хо вог со ци јал ног ста ту са, јер су би ли сло бод ни ји од ра та-
ра. Осим то га они су вр ши ли раз не вој не слу жбе за по тре бе тур ске 
др жа ве те је и та при ви ле ги ја ути ца ла на бр же и ма сов ни је исла ми-
зи ра ње тог ста нов ни штва. Рет ки су би ли слу ча је ви да су це ле по-
ро ди це пре ла зи ле у ислам, а још ре ђе це ла брат ства, ма да је би ло и 
та квих по ја ва у на шим пла нин ским пре де ли ма. У не ким де ло ви ма 
Хер це го ви не и Бо сне би ло је бр жег и ма сов ни јег исла ми зи ра ња бо-
гу ми ла ко ји су из ка то ли чан ства, ко је су мо ра ли си лом да при хва те 
пред сам пад Бо сне, пре ла зи ли у ислам. Ми ло рад Ек ме чић на во ди 
ми шље ње Срећ ка Ђа је да су мно ги пра во слав ци про сто бе жа ли у 
ислам због про зе лит ског де ло ва ња ка то лич ких фра ње ва ца.31) Ме-
ђу тим, би ло је кра је ва где је пре ла зак у ислам био из у зет но рет ка 
по ја ва. До 1485. го ди не у це лом По ли мљу од 23.652 ста нов ни ка са-
мо је био 21 му сли ман.32) Та ко ђе је илу стра тив но да је и при ли ком 
тур ског по пи са из 1604. го ди не у на хи ја ма Сје ни ца и Бар че (Но ва 
Ва рош) од 1.590 по пи са них до ма ћин ста ва би ло са мо 56 му сли ман-
ских.33) На род је оне ко ји су пре ла зи ли у ислам на зи вао по ту ри ма, 
по ту ри ца ма, а они са ми се бе Тур ци ма. Сам пре ла зак на ислам је 

30) Ек ме чић, 66. 
31) Ек ме чић, 67.
32) Си ни ша Ми шић,НасељеностПолимљаусредњемвеку,Ми ле шев ски за пи си бр. 6, Му-

зеј у При је по љу, При је по ље 2005, стр. 75.
33) Се ли мо вић, 59.
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на зи ван тур че ње.34) Без об зи ра што су та ко на зи ва ни, а и са ми се бе 
на зи ва ли Тур ци ма, ни ка да ни су по ста ли Тур ци, ни ти су за бо ра-
вља ли свој ма тер њи је зик, пи смо и за ви чај па ма где би ли по по-
тре би слу жбе у Осман ској им пе ри ји. Књи жев ник Хе ва ји Ус ку пи из 
Ту зле је 1631. го ди не на пи сао пред го вор за срп ско-тур ски реч ник 
(По тур ша хи ди је). Ве ли ки ве зир Су леј ман-па ша, ко ји је био ро дом 
из Ми ло ше ва До ла код При је по ља је и кра јем 17. ве ка са Ду бров-
ча ни ма раз го ва рао срп ски и пи са о бо сан ском ва ри јан том ћи ри ли це 
ко ју су по аустро у гар ској оку па ци ји на зва ли „бо сан чи ца“. Он чак 
ни је ни знао до вољ но тур ски ни ти је пи сао тур ски.35) Из на ше чу-
ве не по ро ди це Со ко ло ви ћа (Со ко ли) би ла су два ве ли ка ве зи ра, пет 
ве зи ра и де сет бе глер бе го ва.36) Сви су го во ри ли срп ским је зи ком 
и пи са ли ћи ри ли цом. Чак су сул та ни Мех мед Фа тих и Су леј ман 
Ве ли чан стве ни зна ли срп ски је зик. Пор ти на и двор ска пре пи ска 
са Ду бров ни ком је још од 1420. го ди не вр ше на на срп ском је зи ку 
и ћи ри ли цом. Срп ски је зик је по стао и као је дан од ди пло мат ских 
је зи ка на тур ском дво ру. Ве ли ки део му сли ман ских бе го ва, уле ме и 
тр го ва ца у ме ђу соб ној ко ре спон ден ци ји и пре пи сци са Ду бров ни-
ком су се слу жи ли ћи ри ли цом. Исто ри чар Сла вен ко Тер зић на во ди 
Кар ла Па ча ко ји је за пи сао да у Фо чи су то пи смо на зи ва ли „Ста ра 
Ср би ја“, а у Пље вљи ма „Ста ра ја зи ја“ или „Тем бел ска ја зи ја“.37) У 
Трав ни ку су ту ћи ри ли цу на зи ва ли „Бе гов ско пи смо“.38)

По себ но спе ци фи чан на чин исла ми за ци је је био „да нак у кр-
ви“ или дев шир ма.39) Од па да на ших зе ма ља под тур ску власт па 
до по чет ка 18. ве ка хи ља де нај здра ви је и нај спо соб ни је хри шћан-
ске му шке де це од 8 до 20 го ди на је од ве де но у тур ске ја ни чар ске 
шко ле (Ца ри град-Истам бул и Је дре не). Ту су та де ца пре во ђе на у 
ислам и као „цар ски си но ви“ шко ло ва ни и уна пре ђи ва ни за двор-
ске слу жбе (ичо гла ни). Мо гли су на пре до ва ти све до нај ви ших 

34) Ol ga Zi ro je vić, Srbijapodturskomvlašću14591804, Be o grad 2007, стр. 77.
35) Ра до ван Са мар џић, „Дру га по ха ра Ми ле ше ве“, Сим по зи јумСеоскиданиСретенаВу

косављевићабр. IV, Оп шти на и ОЗО При је по ље, При је по ље 1976, стр. 156.
36) Ек ме чић, 31.
37) Сла вен ко Тер зић, ИсторијаПљеваља, Пље вља 2009, стр. 216.
38) Аутор је 1967. го ди не као сту дент упо знао у Трав ни ку мај ку Ха мид-бе га Те ске ре џи ћа 

ко ја је та да има ла 84 го ди не и зна ла је да чи та и пи ше „бе гов ским пи смом“. Тур ски ни је 
зна ла ни да го во ри, ни да пи ше. 

39) У 16.ве ку сул та ни су име но ва ли ко ми си ју ко ја је има ла за да так да у се ли ма ску пља 
хри шћан ску му шку де цу ода би ра ју ћи нај спо соб ни је и оне од го ва ра ју ћег тем пе ра мен-
та. Ни су узи ма ни је дин ци и град ска де ца. По чет ком 17. ве ка дев шир ма је би ла уки ну та. 
Од по чет ка 17. ве ка узи ма на су и му шка де ца бо сан ских му сли ма на и Ал ба на ца, али су 
их ро ди те љи да ва ли до бро вољ но. 
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вој них, др жав них и вер ских по ло жа ја, за ви сно од спо соб но сти и 
ода но сти сул та ну.40) Та ко су на ши „Тур ци“ по ста ја ли ја ни чар ске 
аге, сан џак-бе го ви, бе глер-бе го ви, па ше, ве зи ри и ве ли ки ве зи ри, 
ка за ске ри, му ле, ка ди је за хва љу ју ћи сул та ну па су му они и би ли 
за и ста ода ни.41) Чак су се ви ше бо ри ли за ин те ре се тур ске др жа ве 
и од са мих ет нич ких Ту ра ка. Са мо од па да Ца ри гра да 1453. па до 
1623. го ди не би ло је 11 ве ли ких ве зи ра по ре клом из на ших кра је ва. 
Ка сни ја исла ми за ци ја ће об у хва ти ти ши ре сло је ве на ро да ко ји ће 
че сто по ста ти фа на тач ни ји му сли ма ни и од са мих Ту ра ка и Ара па 
иако је и да ље би ла при сут на по ја ва хри шћан ских тра ди ци ја и дво-
ве ри ја.42)

Му сли ма ни су у на шим зе мља ма осим ислам ских по што ва ли 
и пре ди слам ске пра зни ке. Они ко ји има ју хри шћан скао бе ле жи ја 
ву ку сво је ко ре не из пред хри шћан ских кул то ва као што су Бо жић, 
Ђур ђев дан, сла ве итд.43) И у пр вој по ло ви ни 19. ве ка су му сли ма ни 
у Бо сни су по што ва ли св. Пе тра, св. Или ју, св.Ђор ђа и др. У се лу 
Клад ни ци код Сје ни це нај ве ћи на род ни са бор је одр жа ван 12. ју ла, 
тј. Пе тров дан до пре 5-6 го ди на. На Пе ште ри и у Би хо ру се и да-
нас сла ви Али ђун, али јас Или јин дан 2. ав гу ста ка да се ор га ни зу ју 
и спорт ска над ме та ња омла ди не и чу ве не ко ши је (тр ке ко ња). М. 
Ха џи ја хић твр ди да су му сли ма ни у Бо сни увек сла ви ли Ђур ђев-
дан или Ју ри јев и Илин дан или Али ђун ко ји су не ка да би ли за-
штит ни ци Бо сне.44) Ве ли ки хри шћан ски пра зник Ус крс се и да нас 
код му сли ма на до че ку је са по што ва њем и сви во ле да им ком ши је 
хри шћа ни да ју иша ра на ја ја, по себ но ако су још и цр ве на. У не ким 
кра је ви ма Бо сне (Трав ник, Те шањ, Гра ча ни ца) код му сли ма на је 
жа лост за умр лим се дам и че тр де сет да на као и код пра во сла ва ца

Код мно гих пре о бра ће ни ка пре ла зак у ислам је во дио, бар у по-
чет ној фа зи, кроз дво вер је или крип то хри шћан ство. То дво вер ство 
је би ло по зна то као по ја ва на це лом Бал кан ском по лу о стр ву па и 
код Ср ба. Ипак је дво вер је би ло нај ра спро стра ње ни је код Ал ба на-
ца. На про сто ри ма на се ље ним Ал бан ци ма на зи ва ни су љар ма ни-

40) Инал џик, 111, 112.
41) Zi ro je vić, 78.
42) На ши сло вен ски на зи ви су дво вер ци, ша ре ни, ра зно бој ни. Код Ту ра ка су по то ме би ли 

по зна ти кизлба ше ко ји су би ли ви ше хри шћа ни не го му сли ма ни. Ал бан ци су сво је дво-
вер це на зи ва ли љар ма ни.

43) Mu ha med Ha dži ja hić, SinkretističkielemеntiuislamuuBiH, Pri lo zi za ori jen tal nu fi lo lo gi ju, 
Sa ra je vo 1980, стр. 28-29.

44) Ha dži ja hić, 318-320.
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ма. Ол га Зи ро је вић, на во ди по да так исто ри ча ра и ет но ло га Скен-
ди ја да ме ђу Ср би ма да ти ра пр ва вест о по ја ви крип то хришћнства 
из 1568. го ди не. Та да је је дан срп ски де ли ја (род тур ских вој ни ка) 
при знао фран цу ском по сла ни ку при тур ском дво ру да је срп ске 
на ци је и ве ре иако пре тва ра ју ћи се жи ви са Тур ци ма, али да је и 
ро ђе њем и ср цем хри шћа нин.45) Би ле су че сте по ја ве спољ њег ис-
по ља ва ња исла ма док се у кру гу по ро ди це по на ша ло хри шћан ски. 
Крип то хри шћан ство се одр жа ва ло и у 18. и у 19. ве ку. Ка то лич ки 
ви зи та тор из ве шта ва па пу 1743. го ди не да у Ср би ји и Ал ба ни ји 
има на хи ља де крип то хри шћа на. Мно ги су тај ни ка то ли ци, а јав но 
су му сли ма ни. Њи хо ве же не не кри ју да јав но ис по ве да ју ка то лич-
ку ве ру.46)

У дру гој по ло ви ни 16. и у 17. ве ку у на шим зе мља ма, а по себ-
но у Бо сни, по ја вио се по крет тзв.ме ла ми ја.47) Њи хов син кре ти зам 
се огле дао у тр пе љи вом од но су пре ма ста ро хри шћан ском и пра-
во слав ном на сле ђу из ко га су узи ма не не ке тра ди ци је.48) Му сли-
ман ско ста нов ни штво је већ у се би но си ло „као при ро дан син крет-
ти стич ки спој ве ре пре да ка и при хва ће ног исла ма“, без об зи ра на 
мо ти ве ре не гат ства и сна гу но вог вер ског убе ђе ња. Ме ђу на шим 
му сли ма ни ма био је по знат и по крет бек та ши ја.49) Они су за свог 
све ца за штит ни ка узе ли Са ри Сал ту ка ко ји је као ми си о нар исла-
ма бо ра вио у 13.ве ку у До бру џи. Ње му су при да ва на нат при род на 
свој ства ко ја је имао и св.Ђор ђе код хри шћа на. Овај по крет је био 
по себ но одо ма ћен код ја ни ча ра, али се по сте пе но спу штао и у оби-

45) Ol ga Zi ro je vić, Islamizacijanajužnoslovenskomprostoru, Be o grad 2003, стр. 7.
46) Јо ван Ра до нић, РимскакуријаијужнословенскеземљеодXVIдоXIXвека, САН, Бе о-

град 1950, стр. 570.
47) Ме ла ми ји ски по крет је осно вао Хам за Ба ли Бо шњак. Пре ма на род ном ту ма че њу при-

пад ни ци тог по кре та су те жи ли „по ку ди и осу ди“, а не „сла ви и угле ду“. Ни су има ли 
ни ка кву чвр сту спо ља шњу ор га ни за ци ју ни ти су има ле ве за са др жа вом и су прот ста-
вља ли су се вла сти ма. На ги ња ли су ша ма ни зму. Ве ли ки ислам ски муф ти ја Ебу суд је 
осу дио на смрт Хам зу Бо шња ка и ње го ве при ста ли це. Ме ла ми је ко ји су пре жи ве ли 
про гон и по гу бље ње су узе ли за свог све ца Хам зу Ба ли ја Бо шња ка и по ње му се на зва-
ли хам зе ви је. Би ли су че сто про го ње ни као и ки зил ба ше и бек та ши је од стра не осман-
ских вла сти.

48) Са мар џић, 155.
49) Овај по крет је за свог за штит ни ка и све ца узео Са ри Сал ту ка, дер ви ша ко ји је кра јем 

13. ве ка у До бру џи и још не ким де ло ви ма до њег По ду на вља и це лој Ру ме ли ји ши рио 
ислам. И овај дер ви шки по крет је имао при ста ли ца у обич ном исла ми зи ра ном ста нов-
ни штву, јер је пре тр пео знат не хри шћан ске ути ца је што је ско ро исла ми зи ра ном све ту 
сва ка ко од го ва ра ло. Овај по крет је био про го њен од тур ско-осман ских вла сти као и 
ме ла миј ски-хам зе виј ски и ки зи ба шки.
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чан исла ми зо ва ни свет ути чу ћи на ње га са „већ ство ре ним об ли ци-
ма вер ског фол кло ра“.50)

Ка рак те ри сти чан је при мер у на шем на ро ду са пре зи ме ном 
Ка ри шик. У Ва со је ви ћи ма су жи ве ла за јед но и у сло зи два бра та од 
ко јих је је дан био пра во сла вац, а дру ги му сли ман. На род је та кав 
слу чај на звао кар ма, ка ри шик што би зна чи ло вер ска ме ша ви на. На 
Пе штер ској ви со рав ни и око по ло ви не 19. ве ка у не ким ку ћа ма су 
жи ве ли чла но ви раз ли чи тих ве ра, ка ко на во ди Пе тар Ж. Пе тро вић 
ци ти ра ју ћи је дан до пис у „Чи та ли шту бе о град ском“. Пре ма том до-
пи су из 1848. го ди не у јед ној ку ћи жи ве два бра та па је дан ве ру је у 
Му ха ме да, док дру ги у Хри ста и је дан кла ња, а дру ги се кр сти. Има 
ку ћа у ко ји ма су сва три си на Тур ци, док је отац хри шћа нин па кад 
до ђе Бај рам си но ви оду у џа ми ју, а отац у цр кву.51) Та квих по ја ва је 
би ло у пр вој по ло ви ни 19. ве ка и на под руч ју Ко ла ши на. Та да је и 
на ста ла она чу ве на ре че ни ца у ве зи са та квим по ја ва ма у око ли ни 
Ко ла ши на: „Отац ми кла ња, мај ка ми се кр сти, а ја се ка ме ним“.52) 
Чак и у пр вој по ло ви ни 20. ве ка не ке удо ви це у Ра шкој обла сти су 
се уда ле за му сли ма не при хва та ју ћи при вид но ислам, а по тај но су 
и да ље оста ја ле пра во слав ке. Не ки Дра шко ви ћи и Мар ко ви ћи из 
око ли не Но вог Па за ра су „ско ра шњи му сли ма ни“ (пре шли у ислам 
по чет ком 20. ве ка) и без об зи ра што су до би ли му сли ман ска име на 
и пре зи ме на на род их и да ље на зи ва ста рим хри шћан ским пре зи-
ме ни ма.
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SalihSelimovic
ISLAMIZATIONANDOCCURRENCEOFDUALRELIGION

AMONGTHEMUSLIMSINTHEBALKANS
Resume

IslamizationasahistoricalprocessoccurredintheBal
kanswith the Turkish conquests of ourmedieval states.
Thisprocessmanifestedindifferentscopeanddynamicsin
variouspartsoftheregion.Duringthefirstperiod,Islam
wasacceptedbytherepresentativesofthenobility,thenby
tradersandVlachshepherds.Lateron, islamizationwill
includeotherpartsofpopulation.Muslimpopulationpre
dominantlyconcentratedinurbansettlements.Causesof
islamizationaremultiple:economicreasons,possibilityof
advancement on the social scale, avoiding the consequ
encesoffamilybloodfeuds,orbloodtax(practiceofdev
sirme)aresomeofthem.Therewassomecasesofforce
fulconversions,thoughlessdirect,becauseoftheQuran
principleofnoncompulsoryadoptionoffaith.
Nevertheless,religiouschangedidnotcomeeasily.Many
ofthosewhoconvertedtoIslamkeptsomeoftheChristian
traditionsforlongtime,evenuntiltheendofOttomanru
le.Religioussyncretismoroccurrenceofdualreligionwas
common phenomenon throughout the Balkan Peninsula.
ManyacceptedIslamonlysuperficially,remainingChri
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stiansineffect.Thiswascommonamongthefemalepo
pulation.DualreligionwasespeciallypresentamongAl
banians.Inmanyfamilies,someofthemembersremained
Christians,whileotherconvertedtoIslam.
ManyoftheolderMuslimsdonothidetheirrootsandthe
irChristianancestry.Theytendtobeopenfortheconver
sationonthissubject,butrefusepublictalksorwritings
onthephenomenon.Ontheotherhand,membersofyoun
ger population do notwant to knowanything about the
topic. The intervieweeswho cooperatedwith the author
are:AlijaandEmroTaric,AdemNiksic,DestanMuhovic,
Medo,EjupandMiloradZornic.
Keywords:dual religion,Turks,Muslims,Christians, Is
lam,OrthodoxChristianity, Serbian names, Turkish na
mes.

 Овај рад је примљен 24. марта 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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ЗоранМилошевић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

О (НЕ)ЧИ ТА ЊУ КЊИ ГА  
У СА ВРЕ МЕ НОМ СВЕ ТУ**

„Уиздаваштвуобјављивањенеквалитетне
литературерасте,аонеквалитетнесеумањује.

Морадасуиздавачирешилидаизврше
масовносамоубиство

илиутомлудилуиманекихправила?“

ПјотрГочек
Са же так

Проблемнечитањакњигапостајесвеактуелнијиуса
временомсвету.Нечитањекњига јеозбиљанинтер
дисциплинарникултурни,антрополошкиинаучнипро
блем,јертимесезапуштајезик,језичкакултура,пи
сменост,образованост,рационалностиианалитички
дух, а најновија истраживањада сетиме иштети
властитомздрављу,јерсвакодневночитањеиучење
продужаваљудскивек.
Главниразлозизбогчегасешири„отпор”премакњи
зисубројни,аистраживачинаводенедостатаквре
мена,препуштањезабавнимсадржајимакојеемитују
медији, посебнотелевизија, скупа књига, утицај ка
питалистичког система (тржишне привреде), који
„убијакултуручитања”дајућипредносткомерцијал
нимиздањимаиписциматаквихдела,докозбиљнаи
стручна деламаргинализује, а ауторе ниподаштава

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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такошто ствара систем да им се не плаћа зањи
хов рад, чиме нестаје и  интерес за бављење радом
одкогасенеможеживети.Важандеоширења(не)
културе читања је и одсуство адекватне државне
политике, пре свега Министарстава културе, која
су подлегла политици глобализације и пропагирања
странихкултура.
Кључне речи: Култура, књиге, знање, образовање,
политика,идентитет,медији

U савременом свету притиснутом медијима за масовну 
комуникацију, говоре светски статистички центри, 

све се мање читају књиге у поређењу са неким протеклим 
временима. ”Људи су више заинтересовани за теленовеле, 
млади за интернет, неки немају новца, а неки се „ваде“ на 
недостатак времена. Уосталом, љубав према књизи се његује 
брижљиво - од породице, школе, па до окружења које би 
требало да се односи према књизи као истинској духовној 
вриједности. Шта је разлог да је књига, као и остала штампана 
издања, сада стављена у други план„1) - пита се Звијездан 
Живковић? 

Одговор је вишеслојан, а читање умногоме зависи и од 
националних особености и прилика, јер док у не ким раз ви је ним 
зе мља ма чи та ње књи га оп ста је у дру гим оно по су ста је. На уда ру 
су ма ле др жа ве, ко је су има ле не у спе шну тран зи ци ју из со ци ја ли-
зма у ка пи та ли зам или су под врг ну те ту то р ству моћ них. Но, ис тра-
жи ва чи ми сле да је по гре шно за кљу чи ва ти да са те лит ске и обич не 
те ле ви зи је, ра дио ста ни це, ин тер нет пор та ли и дру ги ме ди ји до во-
де до опа да ња ин те ре са љу ди за чи та ње књи га. „У дру гој по ло ви-
ни XX ве ка за по чео је про цес за ко ји мно ги ве ру ју да ће до ве сти 
до не стан ка тра ди ци о нал не књи ге; ро ђе ни су озбиљ ни кон ку рен ти 
књи зи - филм, ра дио, те ле ви зи ја, и, на ро чи то, елек трон ска књи-
га.”2) Не ки, ра ди кал ни ји за го вор ни ци елек трон ских ме ди ја ра до би 
ви де ли пот пу ну за ме ну штам па них књи га и но ви на елек трон ским, 
ипак очи глед но је да књи га још ни је до сти гла свој зе нит и да је и 
да ље ве о ма ва жан део на ше кул ту ре, а пре ма са вре ме ним ис тра жи-
ва њи ма то тре ба и да оста не.

1) Zvje zdan Živ ko vić, Knji ga se u BiH vi še gle da ne go što se či ta, http://www.slo bod na e vro pa.
org/con tent/knji ga-se-u-bih-vi se-gle da-ne go-sto-se-ci ta/24680451.html 17.08.2012

2) Ja dran ka Bo žić, Antropologijaknjigeičitanja, www.nb.rs
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Ипак, про бле ма са (не)чи та њем има. Не до ста так вре ме на, 
мно штво за бав них са др жа ја и ску па књи га је су основ ни раз ло зи 
ко ји ма љу ди, па чак и озбиљ ни кру го ви об ја шња ва ју сма њи ва ње 
ин те ре са за чи та ње књи га, твр ди Ира нац Ман сур Мо ха мед-Та хер.3) 
Пре ма ис тра жи ва њи ма социoлошких цен та ра и аген ци ја то ком по-
чет ка XXI ве ка број љу ди ко ји не чи та ју књи ге се уве ћа ва, а сма њу-
је се и број чла но ва би бли о те ка. Што је по себ но опа сно, сни жа ва 
се број де це ко ја не чи та ју (де ца од 10 до 12 го ди на ло ше и ма ло 
чи та ју). Раз вој кул ту ре чи та ња је не мо гућ без раз во ја де чи је ли те-
ра ту ре, од но сно раз во ја чи та лач ке кул ту ре упра во код де це. Исто-
вре ме но, ни је не ва жно на по ме ну ти став Па у ле Ко ро то (Pa u la Cor-
ro to) из Шпа ни је, ко ја оп ту жу је ка пи та ли стич ки си стем, „јер уби ја 
кул ту ру чи та ња“.4) Ко ро то сма тра да је то по ре дак у ко ме се углав-
ном чи та ју ко мер ци јал не књи ге, по што, ма ње ви ше, ни ко не ће да 
пла ти пи сце озбиљ них на уч них и књи жев них де ла. Ка пи та ли зам 
је, пре ма ње ном ми шље њу, „си стем у ко ме се не по све ћу је па жња 
ни књи га ма ни ауто ри ма, што ка та стро фал но де лу је и на чи та ње 
књи га“. Пољ ски аутор Пјо тр Го чек, ко мен та ри шу ћи не дав но одр-
жа ни са јам књи га у Кра ко ву кон ста ту је: „Ка да сам се упо знао са 
из да вач ким пла но ви ма у на ред ним ме се ци ма, об у зео ме је ужас. 
Вре ме ка да су љу ди ула зи ли у књи жа ре да ку пу ју књи ге од ла зи у 
исто ри ју: сви да ју те жи ште на об ја вљи ва ње ко мер ци јал них књи га. 
Успо ме не, ауто би о гра фи је рок-зве зда, ко мен та ри за ко на, ре цеп ти 
за ку ва ње, пу то пи си... “5) На при мер, „Ја – Зла тан Ибра хи мо вић“ 
– би о гра фи ја фуд ба ле ра на осно ву тек сто ва у бу ле вар ској (жу тој) 
штам пи.

У Ве ли кој Бри та ни ји се го ди шње об ја ви 110.000 но вих књи га, 
у Ру си ји из ме ђу 130.000 и 140.000, а у Кир ги ста ну и Уз бе ки ста ну 
број се ме ри са мо у сто ти на ма, а ве ћи на од то га су уџ бе ни ци. Кла-
сич них умет нич ких књи жев них де ла и на уч них мо но гра фи ја је ма-
ло. Цен трал но а зиј ски ауто ри су на не дав но одр жа ном сај му књи га 
(19 – 26. но вем бар) кон ста то ва ли и да је за пад но тр жи ште књи га 
ве о ма за тво ре но и кон тро ли са но од по ли ти ке, та ко да об ја вљу ју 
са мо она де ла стра них ауто ра ко ја од го ва ра ју њи хо вим ин те ре си-
ма. То је би ла при ли ка да се љу ди под се те и дру га чи јих на ви ка, 
на при мер за вре ме по сто ја ња Со вјет ског са ве за и Ју го сла ви је све 

3) Ман су ре Мо хам мад-Та хер, “Mel lat”, Иран, 13/06/2012, пре ма: http://ino smi.ru/
world/20120704/194489806.html

4) Pa u la Cor ro to, El ca pi ta li smo en ti er ra la li te ra tu ra ru sa, Pu bli co.es, 01/06/2011 
5) Pi o tr Go ci ek, Ni e zno ś na lek ko ść pi sa nia, Rzeczpospolita, 25/11/2012 
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би ло дру га чи је, јер су об ја вљи ва ни пре во ди де ла и ауто ра из овог 
де ла све та. Са да је све окре ну то на гла вач ке и пре пу ште но са мим 
ауто ри ма да се сна ла зе.6) 

Про се чан ти раж књи ге у ма лим др жа ва ма ка кве су Бо сна и 
Хер це го ви на, Ср би ја и Хр ват ска је за на уч не књи ге од 300 до 500 
при ме ра ка, а за по пу лар ну бе ле три сти ку 3.000 (уз, на рав но, ча сне 
из у зет ке, по пут де ла Ку сту ри це, Ла у ше ви ћа и слич них ауто ра)  и 
по то ме су слич не Кир ги ста ну и Уз бе ки ста ну. Ауто ри, на рав но, не-
ма ју хо но рар, па по је ди ни про фе со ри уни вер зи те та са ми про да ју 
сво је књи ге сту ден ти ма – што је опет де фи ни са но као ко руп ци ја. 
Та ко се по ка зу је да у ка пи та ли зму не ма си сте ма по пу ла ри за ци је 
књи ге, јер оне не но се по ли тич ку до бит. Та ко, ипак, глав ну од го-
вор ност за ста ње на тр жи шту књи га и (не)чи та ња но се вла сти, а 
оне не по све ћу ју овом по љу ва жност, јер је сма тра ју мар ги нал ном 
и од ма ле по мо ћи у свом по ли тич ком ра ду (што је по гре шно раз-
ми шља ње). По ли ти ча ри се окре ћу те ле ви зи ји, а књи ге оста вља ју 
ма лом бро ју ен ту зи ја ста. У не ким др жа ва ма Ази је и Бли ског ис то-
ка се по ку ша ва за др жа ти ста ра до бра и ко ри сна тра ди ци ја чи та ња 
књи га, па пред сед ни ци др жа ве и пре ми је ри по пу ла ри шу чи та ње 
од ре ђе них мо но гра фи ја, та ко што пре ко не ког елек трон ског ме ди-
ја, а по том то пре не су и дру ги, штам па ни ме ди ји, го во ре о не кој 
књи зи, или из ра жа ва ју же љу да има ју не ку књи гу у сво јој би бли о-
те ци, од но сно пре по ру чу ју ста нов ни штву да про чи та ју не ко де ло 
(и због по ли тич ког ин те ре са), али ти ме уче ству ју и у по пу ла ри за-
ци ји чи та ња. Дру ги на чин по пу ла ри за ци је књи ге и чи та ња је, сли-
чан пр вом, са мо што се уме сто пред сед ни ка и пре ми је ра у уло зи 
по пу ла ри за то ра не ке књи ге на ла зе по зна те лич но сти из све та умет-
но сти (обич но фил ма), би зни са или на у ке.  Су шти на је да по зна те 
лич но сти на пла ка ти ма и бил бор ди ма по зи ва ју љу де да про чи та ју 
кон крет ну књи гу. До ду ше ово ви ше ли чи на кла сич ну ре кла му, али 
до но си ре зул тат, при че му по ка зу је, да ка да се хо ће све се мо же 
про ме ни ти на бо ље. 

Основ ни раз лог због ко га љу ди не чи та ју књи ге, пре ма ми шље-
њу иран ског ауто ра Ман су ра Мо ха ме да-Та хе ра, је сте из гу бљен ин-
те рес и ве о ма ма ла по тре ба са вре ме ног чо ве ка за чи та њем књи-
га. Упр кос то ме  што чи та ње књи га по ка зу је раз ли чи те со ци јал не 
и лич не мо ти ве и ко ри сти за по је дин ца, на при мер: чи та ње ши ри 

6) Али са На за ро ва, Цен тра ль ная Азия: Книг ма ло, ав то ров не про дви га ют, про би ть ся не-
лег ко, http://www.fer ga na news.com/ar tic les/7556, 28.11.2012
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свест o по сто је ћим про бле ми ма и ства ра на ви ке за раз ми шља ње и 
ан га жо ва ње на њи хо вом ре ша ва њу; чи та ње да је са мо по у зда ње и 
„укла ња” из све сти чо ве ка осе ћај ма ње вред но сти и огра ни че но-
сти; чи та ње ја ча уве ре ња и по гле де на свет, фор ми ра ми са о не обра-
сце и при пре ма чо ве ка да при хва ти но ви не, од но сно да уче ству је у 
ди ску си ја ма и раз ме ни ми шље ња. На вр ху ко ри сти би сва ка ко би ла 
мо гућ ност да се упо зна са ре мек-де ли ма ли те ра ту ре. Пре ма не ким 
ис тра жи ва њи ма спро ве де ним од стра не би бли о те ка, да нас љу ди не 
чи та ју из про стог раз ло га што пре све га тре ба да пре жи ве зах тев-
на и те шка вре ме на, па за ле пу, од но сно умет нич ку књи жев ност 
не ма ју вре ме на. Ово отва ра пи та ње по зна ва ња и чи та ња кла сич не 
књи жев но сти, од но сно шта ти ме љу ди гу бе, ако им из ин те лек ту-
ал но и вред но сног са зна ња од су ству је ово зна ње7). 

ЗАШТОЈЕВАЖНОНЕГОВАТИ
КУЛТУРУЧИТАЊАКЊИГА?

Чи ње ни ца је, да ка да ана ли зи ра но ка ко љу ди про во де вре ме, 
да у то ку да на мно штво љу ди би ва из ло же но до ко ли ци и до са ди, а 
књи га са вр ше но мо же да по пу ни ово вре ме. Дру го, за раз ли ку од 
за бав них са др жа ја ко ји про сто оти ма ју вре ме и не до но се чо ве ку 
обо га ћи ва ње ње го вог са зна ња, чи та ње књи га има низ пред но сти. 
На кра ју, учла ње ње у би бли о те ку ре ша ва пи та ње ку по ви не да нас 
за про сеч ног гра ђа ни на ску пих књи га, ма да они ко ји на вод но „не 
чи та ју због ску по ће књи га“ у том из го во ру на ла зе нео прав да но 
прав да ње, јер јав не би бли о те ке ну де за ма ли но вац и то за до вољ-
ство. Реч је о из го во ру без истин ског ар гу мен та. 

Чи та ње, по зна то је, чо ве ка осло ба ђа ода на пе то сти и сми ру је. 
Љу бав пре ма књи га ма се пре но си са ро ди те ља на де цу, гра де ћи 
сво је вр сну по ро ди ну тра ди ци ју чи та ња. То да је од лич не ре зул та-
те код пре да је зна ња де ци, од но сно код фор ми ра ња њи хо вих рад-
них и кул тур них на ви ка. Уко ли ко се љу ди на у че да чи та ју књи ге, 
ти ме на у че и да сво је про бле ме ре ша ва ју уз по моћ чи та ња, али и 
по јед но ста вљу ју при хва та ње уче ња код вла стит гог по том ства. У 
нај о бра зо ва ни јим др жа ва ма све та (Ру си ја, Ка на да, Изра ел, САД...) 
књи ге чи та до 60 од сто ста нов ни штва, што је зна ча јан број.8) (Док 

7) http://www.open class.ru/blogs/107970
8) Фа ты хо ва Та ть я на Ива нов на, Чте ние в со вре мен ном ми ре, http://ext.spb.ru/in dex.

php/2011-03-29-09-03-14/91-2011-12-05-14-02-36/1020-2012-02-24-16-46-54.html 
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ис тра жи ва ње ком па ни је за кон сал тинг GfK ме ђу 37.000 де це у 25 
др жа ва све та по ка за ло је да у Евро пи чи та око 57 од сто де це).9)

Де ца ма ло чи та ју књи ге, из ме ђу оста лог, што за уче ње ко ри-
сте ин тер нет. Ко ли ко је овај про цес од ма као све до чи и по да так да 
је по зна та бри тан ска ен ци кло пе ди ја по сле 244 го ди не из ла ска у 
штам па ном из да њу пре шла на елек трон ско из да ње. Али ту на ста-
је про блем са ин тер не том јер ђа ци пре пи су ју са др жа је и пре да ју 
го то ве за дат ке, та ко да не ула жу до вољ но тру да ни раз ми шља ња у 
рад.10) Про блем ни је са мо у пла ги ра њу и на ви ци да се то чи ни, већ 
у штет ним по сле ди ца ма за раз вој ана ли тич ког ми шље ња. Ин тер-
нет, дру гим ре чи ма, по ти ску је књи ге. Но, про блем је у не чем дру-
гом. На и ме, ов де не тре ба би ра ти из ме ђу књи га и ин тер не та (но-
ви на ма, ча со пи си ма, те ле ви зи јом, фил мом итд), већ на у чи ти мла де 
да има ју при ступ свим обра зов ним ре сур си ма, ка ко би мо гли да 
оце њу ју ва жност ин фор ма ци ја и по да та ка и раз ви ја ју ана ли тич ко 
ми шље ње.11)

Но, у ма ње обра зо ва ним зе мља ма чи та ње је го то во при ви ле ги-
ја бо га тих и обра зо ва них. Књи га, из ме ђу оста лог, де цу мо же спа-
сти од по губ ног ути ца ја „ули це”, за шти том од ду хов не ча мо ти ње и 
са бла зни са вре ме ног жи во та. Та ко ђе, чи та ње књи га мо же пре суд но 
да до при не се по зи тив ној со ци ја ли за ци ји де це, при ме ре ном фор-
ми ра њу лич но сти и де фи ни са њу жи вот них ци ље ва. 

Аме рич ка аутор ка, Клеј Ди лоу за аме рич ки ча со пис „По пу лар-
на на у ка“ ис ти че да је чи та ње ко ри сно за мо зак, јер ве жба и одр-
жа ва спо соб но сти мо зга.12) Ис тра жи ва чи са по зна тог Уни вер зи те та 

9) Gi se le So u sa Di as, Los ado le scen tes usan po cos li bros y más In ter net pa ra estu di ar, Clarin, 
25/05/2012 

10) Ис тра жи ва чи са Хар вар да су об ја сни ли за што љу ди ни су спо соб ни да се од у пру по-
де ли ми сли, же ља и осе ћа ња на со ци јал ним мре жа ма. На и ме, су шти на је у то ме што 
от кри ва ње ин фор ма ци ја о се би ак ти ви ра цен тре у мо згу од го вор не за ства ра ње осе ћа-
ња за до вољ ства и сре ће (као кад се је де чо ко лад на бом бо на, до би ја мо но вац или ка да 
има мо до бар емо тив ни жи вот). За то су на уч ни ци по че ли да ме ре сте пен за до вољ ства 
ко ри сни ка со ци јал них мре жа ка да пи шу о се би. У екс пе ри мен ту је ко ри шћен ЈМР то-
мо граф за пра ће ње ак тив но сти мо зга уче сни ка екс пе ри мен та. Ис тра жи ва ње је де фи ни-
тив но по твр ди ло по ве ћа ње за до вољ ства ка да љу ди пи шу о се би. Та квог осе ћа ња не ма 
ка да го во ре о дру гим љу ди ма. У све му то ме ва жну уло гу игра и ауди то ри јум (пу бли ка), 
јер за до вољ ства не ма, ако уче сник на со ци јал ној мре жи не ма осе ћај да има са дру ге 
стра не оне ко ји га чи та ју или слу ша ју. Пу бли ка чо ве ку да је осе ћај ва жно сти и за то он 
де ли ин фор ма ци је о се би. Ви ди: De bo rah Net burn, Fa ce bo ok, Twit ter, ot her so cial me dia 
are brain candy, study says, LosAngelesTimes, 08/05/2012 

11) Gi se le So u sa Di as, Los ado le scen tes usan po cos li bros y más In ter net pa ra estu di ar, Clarin, 
25/05/2012

12) Clay Dillow „Literature is Good for Your Brain”,PopularScience, 10/09/2012
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Стен форд су пра ти ли уз по моћ апа ра та за маг нет ну ре зо нан цу шта 
се до га ђа ка да су до бро вољ ци ма да ли да чи та ју ро ман Џејн Остин. 
Ре зул та ти екс пе ри мен та су по ка за ли да ана ли тич ко чи та ње ли те-
ра ту ре и чи та ње ра ди за ба ве, иза зи ва раз ли чи те ре ак ци је у мо згу, 
али да и јед но и дру го де лу је по зи тив но на мо зак. „Ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да при пре ла ску од чи та ња ‘ра ди за до вољ ства’ на ‘ана ли-
тич ко’ чи та ње се до га ђа сме на нер вне де лат но сти мо зга и ка рак те-
ра цир ку ла ци је кр ви у мо згу”.13)

На уч ни ци чак твр де да љу ди ко ји це ли жи вот уче (чи та ју) жи ве 
ду же се дам го ди на, јер оним љу ди ма ко ји чи та ју има ју бо љу цир ку-
ла ци ју кр ви у мо згу. Ипак, ово ни је ори ги нал на иде ја ис тра жи ва ча 
са спо ме ну тог Уни вер зи те та, већ та за слу га при па да фи ло ло шки-
њи На та ли Фи липс (Na ta lie Phil lips), ко ја се пр ва за пи та ла ка кав је 
за чо ве ка зна чај чи та ња? На и ме, до са да се зна ло да чи та ње књи-
га има кул ту ро ло шко и ху ма ни стич ко зна че ње, али се ни је зна ло 
(ма да се прет по ста вља ло), ка кве кон крет не ко ри сти од чи та ња има 
сам чо ве ков ин те лек ту ал ни апа рат.

Раз вој кул ту ре по сред ством при пре ме сре ди не, као и раз во јем 
усло ва, и ор га ни за ци ја и од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја пред ста вља 
јед ну од прет по став ки уве ћа ња бро ја чи та ла ца књи га. На рав но, 
ов де тре ба ука за ти на то да по ли ти ка игра кључ ни фак тор, јер је 
Ми ни стар ство кул ту ре то ко је пу тем раз ли чи тих под сти ца ја из-
да ва чи ма, али и су ге сти ја ма и кон крет ним об ли ци ма по др шке ди-
стри бу ци ји, про па ган ди у ме ди ји ма и слич но, мо же да кре и ра по-
вољ ну кли му за под сти ца ње љу ди да се по све те (и) чи та њу књи га. 

По себ но се раз у ме и тре ти ра чи та ње на ма тер њем је зи ку, јер 
је та кво чи та ње, по ред оста лог, ва жан фак тор очу ва ња и раз во ја 
на ци о нал не кул ту ре.14) Пре ма по да ци ма УНЕ СКО-а, да нас у све-
ту по сто ји 6000 је зи ка, а сва ки ме сец уми ру два је зи ка, па по сто ји 
опа сност да ће у на ред них не ко ли ко по ко ље ња не ста ти ви ше од 
по ло ви не жи вих је зи ка. Са њи хо вим не стан ком не ста је и зна ње, 
ли ре та ту ра, кул ту ра и тра ди ци ја по ве за ни са тим је зи ком, што је 
не мер љи ва ште та за чо ве чан ство. 

По ред то га, чи та ње је ин стру мент, сред ство сти ца ња обра зо ва-
ња и ши ре ња кул ту ре, сред ство вас пи та ња и ин те лек ту ал ног раз во-
ја чо ве ка, све до чан ство фор ми ра ња струч ња ка и по ка за тељ успе ха 

13) Исто.
14) Чтение литературы на родном языке как фактор сохранения и развития национальной 

культуры http://www.kungurlitera.ru/forum/241-2011-08-11-14-29-13.html?showall=1
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чо ве ка у жи во ту и по ка за тељ кон ку рент но сти др жа ве.15) Са свим, 
да кле, до вољ но раз ло га да се чо век окре не чи та њу, а др жа ве по пу-
ла ри за ци ји књи га! 
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• Živ ko vić, Zvi je zdan: Knji ga se u BiH vi še gle da ne go što se či ta, http://
www.slo bod na e vro pa.org/con tent/knji ga-se-u-bih-vi se-gle da-ne go-sto-
se-ci ta/24680451.html 17.08.2012

Zo ran Mi lo se vic
АBOUT BO OK (NON)RE A DING IN MO DERN WORLD

Re su me
Inthemodernworld,passeddownthroughthemassme
dia,statisticsworldcentersreport,booksarereadlessas
comparedtopasttimes.Peoplearemoreinterestedinthe
soapopera,youthforinternet,somepeoplehaven’teno
ughmoney,andsomeare“takenout”thattheynotime.
Afterall, love towardbooks is carefullynurtured  from
families,schoolsandtheenvironmentthataresupposedto
treatthebookasatruespiritualvalue.
However, theproblemwith reading exists.Lackof time,
lotsofentertainmentandasetofbooksarethemainrea
sonsthatpeopleexplainthedecreaseofinterestinbooks
reading,saysIranianMansurMohamedTaher.According
tosociologicalresearchcentersandagenciesintheearly
twentyfirstcentury,thenumberofpeoplewhodonotread
booksincreasesanddecreasesthenumberoflibrarymem
bers.Whatisparticularlydangerous;decreasethenum
berofchildrenwhoreading(childrenfrom10to12years
rarelyorbad read).Developingof cultureof reading is
impossiblewithoutthedevelopmentofchildren’sliteratu
re.Atthesametime,itisnotirrelevanttonoteattitudeof
PaulaCorroto from Spain, which accuses the capitalist
system,“becauseitiskillingthecultureofreading”.Cor
rotoconsidersthatistheorderinwhichareusuallyread
commercialbooks,because,moreorless,nobodywantsto
paythewritersofseriousscientificandliterarybooks.Ca
pitalismis,inheropinion,“asysteminwhichnoattention
ispaidtoauthorsorbooks,whichseemcatastrophicfor
booksreadings”.PolishauthorPiotrGocek,commenting
recently heldBookFair inKrakowconcludes:“When I
knowledgepublishingplansinthenextmonths,Iwasover
comebythehorror.Thetimewhenpeoplegointobooksto
restobuybookswentdowninhistory:allgivepriorityto
commercialpublishingbooks.Memoirs,autobiographies
ofrockstars,commentsonlaws,recipesforcooking,tra
velstories...“Forexample,”IZlatanIbrahimovic“bi
ographyoffootballplayerbasedonyellowpresspaiges.
IntheUK110,000newbooksarepublishedeachyear,in
Russiabetween130,000and140,000,andinKyrgyzstan
andUzbekistanthenumberaremeasuredonlyinthehun
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dreds,andmostofthemaretextbooks.Literatureclassics
andscientificmonographsarefew.TheCentralAsianaut
horsat the recentBookFair (November19th 26th)and
concluded that western bookmarket is very closed and
controlled by policy, to disclose only thoseworks of fo
reignauthorsthatmatchtheirinterests.Itwasanoppor
tunitytoremindpeoplewithdifferenthabits,forexample
during theexistenceof theSovietUnionandYugoslavia
situationweredifferent, because theypublished transla
tionsofbooksandauthorsinthispartoftheworld.Now
everythingis turnedupsidedownandleft theauthors to
copethemselves.
Average circulation of books in small countries such as
BosniaandHerzegovina,SerbiaandCroatiaforscience
booksis300to500copies,andforpopularfiction3000
copiesandthatmanneraresimilartoKyrgyzstanandUz
bekistan.Authors,ofcourse,havenohonorarium,andso
meuniversityprofessorsoftenselltheirbookstostudents
whichisdefinedascorruption.Soitshowsthatincapita
lismhasnosystemforbookspopularizingbecausetheydo
notcarrypoliticalgain.However,themainresponsibility
fortheconditiononthebookmarketandnonreadingca
rryauthority,andtheydonotgiveimportancetothisfield,
becauseitisconsideredmarginalandoflittlewealthinhis
politicalwork (which iswrong opinion).Politicians are
turningtotelevision;booksareleavedtoasmallnumber
ofenthusiasts.InsomecountriesofAsiaandtheMiddle
Easttheytryingtokeeptheoldgoodandusefultradition
of book reading, so presidents of state and primemini
sterspopularizingreadingofcertainmonographs,suchas
throughanelectronicmedium,andthentransferredtothe
other,theprintmedia,talkaboutabookorexpressadesi
retohaveabookinyourlibrary,orrecommendsomeone
to readanybook (becauseof political interests), but on
thatway theypopularizereading.Anotherway topopu
larizebooksandreadingissimilartothefirst,exceptthat
insteadofthepresidentandprimeministerintheroleofa
popularizerofthebookiswellknownpersonalitiesfrom
theworldofart(usuallymovies),businessorscience.The
pointisthatcelebritiesonpostersandbillboardsurging
peopletoreadtheactualbook.Admittedlythisismorelike
traditionaladvertising,butitbringsresults,whileshowing
thatwhenitwantseverythingcouldchangeforthebetter.

 Овај рад је примљен 22. априла 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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ЈУГОСЛАВИЈАИСАВЕТЕВРОПЕ1980–2003
Приказкњиге:РатомирМиликић, Ју го сла ви ја и Са вет 

Евро пе 1980 – 2003: Ју го сла ви ја и Пар ла мен тар на  
скуп шти на Са ве та Евро пе од Ти то ве смр ти до  

но ве др жа ве,Службенигласник,
Институтзасавременуисторију,

Београд,2012,251стр.

Пред на ма се на ла зи књи га „Ју го сла ви ја и са вет Евро пе 1980 
– 2003: Ју го сла ви ја и Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе од 
Ти то ве смр ти до но ве др жа ве“, др Ра то ми ра Ми ли ки ћа, на уч ног 
са рад ни ка Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју из Бе о гра да. Књи га 
пред ста вља зна ча јан по ду хват ауто ра да срп ском чи та о цу пред ста-
ви до сад го то во не ис тра же ну сфе ру спољ не по ли ти ке на ше зе мље, 
кроз пре глед и ана ли зу од но са са Са ве том Евро пе – и, још пре ци-
зни је, кроз од нос и де ло ва ње ње не Пар ла мен тар не скуп шти не.

Са вет Евро пе је да нас по себ но зна ча јан због уло ге ко ју је пре-
у зео у по ста вља њу рас про стра ње них стан дар да ко ји ма се во де го-
то во све европ ске др жа ве: пре све га у обла сти вла да ви не пра ва, де-
мо крат ских ин сти ту ци ја и за шти те људ ских пра ва. У том сми слу, 
од ре ђе ни „про дук ти“ ове ор га ни за ци је, по пут Европ ске кон вен ци је 
о људ ским пра ви ма, Европ ске ко ми си је за де мо кра ти ју пу тем пра-
ва (тзв. Ве не ци јан ска ко ми си ја) и Европ ског су да за људ ска пра-
ва, да нас су оп ште при хва ће ни стан дар ди. Зна чај ове ор га ни за ци је 
про из ла зи и из ње ног па не вроп ског ка рак те ра: Са вет Евро пе има 
47 чла ни ца, те та ко об у хва та го то во све европ ске зе мље (са из у зет-
ком Бе ло ру си је, ко ја је зва ни чан кан ди дат за члан ство; и Ва ти ка на, 
ко ји је по сма трач). Књи га спе ци фи ку је од нос Ју го сла ви је и Са ве та 
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Евро пе кроз ана ли зу де ло ва ња Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та 
Евро пе (ПССЕ), пар ла мен тар не ди мен зи је ове ор га ни за ци је, са чи-
ње не од на ци о нал них де ле га ци ја – пред став ни ка за ко но дав них те-
ла свих зе ма ља чла ни ца (ма да тре ба на гла си ти да пред став ни ци у 
ПССЕ ни су гру пи са ни по на ци о нал ном, већ по иде о ло шком кљу-
чу – на осно ву при пад но сти па не вроп ској гру па ци ји по ли тич ких 
пар ти ја). 

Рад је струк ту ри ран хро но ло шки, кроз пре глед и ана ли зу од но-
са то ком три зна чај на пе ри о да, из ме ђу 1980. и 2003. го ди не. Аутор 
об ја шња ва за што је ода брао упра во ову епо ху за ана ли зу: осим чи-
ње ни це да се ра ди о вре ме ну из у зет них ге о по ли тич ких про ме на 
ко је су оста ви ле не са гле ди ве по сле ди це ка ко на кон ти нент у це-
ли ни, та ко и на на ше окру же ње; у на ве де ном вре мен ском окви ру 
та ко ђе се мо же пра ти ти и сво је вр сна ево лу ци ја од но са Ју го сла ви-
је и Са ве та Евро пе: од при бли жа ва ња ста ту су пу но прав ног чла на 
то ком осам де се тих, пре ко де гра да ци је од но са то ком де ве де се тих, 
па до по нов не нор ма ли за ци је и ко нач ног при је ма у члан ство 2003. 
го ди не. Ова ко за о кру же на и при ка за на „вр те шка“ од но са те мељ но 
илу стру је исто ри ју спољ но по ли тич ког по ло жа ја на ше зе мље у по-
след ње три де це ни је. Уз то, на ве де ни пе ри од, као што и сам на слов 
су ге ри ше, оме ђен је спе ци фич ним до га ђа ји ма из ов да шње исто-
ри је: 1980. пред ста вља го ди ну смр ти Јо си па Бро за, до га ђај у ко ме 
мно ги ви де пр ве на зна ке рас па да СФРЈ, док 2003. пред ста вља го-
ди ну ко нач ног не стан ка Ју го сла ви је са ма пе, те фор ми ра ња Др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра – по след ње (ла ба ве) ју го сло вен-
ске фе де ра ци је, чи ја је је ди на прак тич на свр ха би ла фа ци ли та ци ја 
мир ног раз дру жи ва ња две ре пу бли ке.

У пр вом по гла вљу, ко је се ти че пе ри о да из ме ђу 1980. и 1991. 
го ди не, аутор из но си узро ке ко ји су „на те ра ли“ ју го сло вен ско ру-
ко вод ство да усме ри ди пло мат ске ак тив но сти ка за па ду. Кључ не 
раз ло ге на ла зи у ве о ма ло шој еко ном ској си ту а ци ји, ко ја је ре зул-
тат де це ни ја не про ми шље них и нео др жи вих стра те ги ја раз во ја 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Сла бље ње сте га хлад но ра тов ске кон-
фрон та ци је омо гу ћи ло је та да шњем че лу др жа ве да из лаз из ова-
кве си ту а ци је по тра жи у при сни јим ве за ма са за па дом – јер је сре-
ди ном осам де се тих већ по ста ло очи глед но да се др жа ве ис точ ног 
бло ка на ла зе у слич ној еко ном ској си ту а ци ји и да те шко мо гу да 
пру же по моћ у пре ва зи ла же њу кри зе. Ју го сла ви ја ин тен зи ви ра од-
но се са Са ве том Евро пе, а из ме ђу оста лог 1986. го ди не до би ја при-
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ступ Фон ду за ре ин те гра ци ју, ко јим су фи нан си ра на 22 про јек та 
на ме ње на ин те гра ци ји еми гра на та – по врат ни ка. При бли жа ва ње је 
на ста вље но, да би 1989. го ди не, СФРЈ до би ла ста тус спе ци јал ног 
го ста у ПССЕ. Зва ни чан зах тев за члан ство је под нет у фе бру а ру 
1990. го ди не, а Са вет Евро пе је од го во рио да ће Ју го сла ви ја би-
ти при мље на чим се ус по ста ви по ли тич ки плу ра ли зам (од но сно, 
одр же ви ше стра нач ки из бо ри) и ра ти фи ку је Европ ска кон вен ци ја 
о људ ским пра ви ма.

Аутор уоча ва сво је вр стан па ра докс ју го сло вен ског од но са пре-
ма Са ве ту Евро пе у до ба не из ве сне бу дућ но сти СФРЈ: док Са ве зна 
скуп шти на, са ста вље на и да ље од чла но ва СКЈ, на ста вља са про це-
сом при сту па ња, ускла ђу је за ко но дав ство и ра ти фи ку је кон вен ци-
је; скуп шти не ре пу бли ка, у ко ји ма до ми ни ра ју на ци о нал не пар ти је, 
има ју пот пу но дру га чи ју аген ду – ко ја, ако и укљу чу је при сту па ње 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, чи ни то за по је ди нач не су ве ре не 
ре пу бли ке, а не за фе де ра ци ју. У та квој си ту а ци ји, ком би но ва ној са 
еска ла ци јом су ко ба, ПССЕ раз ма тра уво ђе ње кри те ри ју ма функ ци-
о нал но сти др жа ве као до дат ног усло ва за члан ство. Убр зо, на ра тив 
о Ју го сла ви ји се све ви ше по ме ра на кон фликт, а зе мља по чи ње 
да се тре ти ра као про блем. До ку мен ти ко је ПССЕ до но си то ком 
1991. ја сно то очи та ва ју: ма пу пу та и усло ве за члан ство за ме ни ли 
су зах те ви за ре ша ва њем су ко ба мир ним пу тем, при су ством сна га 
Ује ди ње них на ци ја и ко нач но, за уки да њем ста ту са спе ци јал ног 
го ста у ПССЕ.

Дру го по гла вље књи ге по кри ва пе ри од по след ње де це ни је 20. 
ве ка, у ком се де ша ва сво је вр сна екс пан зи ја Са ве та Евро пе ка ис-
то ку кон ти нен та, али и ета бли ра ње ове ор га ни за ци је у оно што је 
да нас по ста ла. Исто вре ме но, за на шу зе мљу ово је пе ри од ра та и 
ме ђу на род не изо ла ци је. У том кон тек сту, чла но ви ПССЕ ни су фор-
ми ра ли по се бан при ступ пре ма ју го сло вен ском кон флик ту – углав-
ном су се, по тип ском кљу чу, свр ста ва ли уз по ли ти ке др жа ва из 
ко јих су до ла зи ли. То ком 1992. го ди не и фор мал но је од ба чен зах-
тев за члан ство и уки нут ста тус спе ци јал ног го ста, те је та ко на ста-
вљен тренд изо ла ци је СРЈ. Ак тив но сти ПССЕ у ве зи са Ју го сла ви-
јом од ви ја ју се кроз ре зо лу ци је и де кла ра ци је са рат ном аген дом: 
осу ђу ју се зло чи ни, по зи ва на пре кид ва тре, апе лу је на фор ми ра ње 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да, по вра так из бе гли ца, за шти ту кул-
тур ног на сле ђа итд. У овом пе ри о ду, при ме ћу је Ми ли кић, ја сно се 
по ка за ло да Са вет Евро пе, као уоста лом ни ЕУ, не ма ин стру мен те 
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ни ка па ци те те за окон ча ва ње су ко ба у Ју го сла ви ји, те ни не пред у-
зи ма ини ци ја ти ву и оста је па сив ни по сма трач.

На кон Деј то на, СР Ју го сла ви ја по ка зу је по нов ни ин те рес за 
Са вет Евро пе, а аутор на во ди но ви сет про бле ма ко ји се ис по-
ста вио на том пу ту: пр во бит но пи та ње сук це си је СФРЈ, а за тим 
и про бле ми око ло кал них из бо ра кра јем 1996. го ди не и ко нач но, 
отво ре на ал бан ска по бу на на Ко со ву и Ме то хи ји, по чет ком 1998. 
Прак тич но у истом пе ри о ду, до ла зи до са мо стал не ини ци ја ти ве 
Цр не Го ре и сво је вр сног отва ра ња ове ре пу бли ке ка Са ве ту Евро-
пе. То је ујед но, об ја шња ва Ми ли кић, јед на од пр вих ак тив но сти 
но вог (ста рог) цр но гор ског ру ко вод ства ка сти ца њу не за ви сно сти, 
упра во кроз ства ра ње ди стинк ци је од та да шњег ре жи ма на са ве-
зном ни воу. Упр кос на ве де ним про бле ми ма, Ју го сла ви ја је мар та 
1998. го ди не за тра жи ла пу но прав но члан ство у ор га ни за ци ји, што 
је ПССЕ ис ко ри стио да пред СРЈ по ста ви услов мир ног ре ше ња 
су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји. Ме ђу тим, кри за у по кра ји ни је у ме-
ђу вре ме ну еска ли ра ла и на кон цу из не дри ла тро ме сеч но бом бар-
до ва ње Ју го сла ви је.  То ком тог пе ри о да, ПССЕ углав ном по све ћу је 
па жњу кр ше њи ма пра ва Ал ба на ца на Ко со ву, из бе га ва ју ћи да осу-
ди вој ну ин тер вен ци ју на јед ну су ве ре ну зе мљу. 

Тре ћи део књи ге ана ли зи ра пе ри од од 2000. до 2003. го ди не, 
од но сно од про ме не ре жи ма у СРЈ па све до при је ма та да већ Др-
жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре у Са вет Евро пе. Аутор ука-
зу је да је ПССЕ по ка за ла ве ли ки ин те рес ка про ме на ма ко је су 
се де си ле у Ју го сла ви ји, те да је на кон њих ак це нат но вих вла сти 
ста вљен на нор ма ли за ци ју спољ но по ли тич ких од но са. У том кон-
тек сту, СРЈ је по нов но при мље на у УН и ОЕБС у но вем бру 2000. 
го ди не, а истог ме се ца је под нет но ви зах тев за члан ство у Са ве ту 
Евро пе. И овај зах тев пра ти ло је усло вља ва ње ка рак те ри стич но за 
прет ход не по ку ша је: овај пут, ре зо лу ци јом ПССЕ, тра жен је на-
ста вак де мо кра ти за ци је, ус по ста вља ње пу не са рад ње са Ха шким 
су дом, мир но ре ше ње но во на ста ле кри зе у Пре шев ској до ли ни, ре-
де фи ни ци ја од но са уну тар фе де ра ци је, нор ма ли за ци ја ре ги о нал не 
са рад ње. Аутор вр ло де таљ но об ја шња ва про цес при је ма у Са вет 
Евро пе, а по себ но уло гу Пар ла мен тар не скуп шти не, кроз ак тив-
но сти да ва ња ми шље ња, ра да из ве сти ла ца и мо ни то рин га зе мље 
кан ди да та. По себ но је за ни мљив ауто ров пре глед зна чај них „ло-
би стич ких“ на по ра ко је су ор га ни СРЈ пред у зе ли у про це су сти ца-
ња члан ства. За ис тра жи ва че овог аспек та ме ђу на род них од но са 
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сва ка ко је зна чај но упо ре ди ти све ак тив но сти ко је су се де ша ва ле 
то ком две ипо го ди не (од под но ше ња зах те ва, до ко нач ног при је ма) 
на раз ли чи тим ни во и ма вла сти. Овај про цес кру ни сан је при је мом 
у Са вет Евро пе, 26. мар та 2003. Па ра док сал но, Ју го сла ви ја ни ка-
да ни је по ста ла члан ове ор га ни за ци је, јер су од но си у фе де ра ци ји 
зва нич но ре де фи ни са ни у фе бру а ру – те је зе мља у Са вет Евро пе 
ушла под име ном Ср би ја и Цр на Го ра.

Зна чај ове мо но гра фи је ни је са мо у пре гле ду од но са ПССЕ и 
на ше зе мље – они су ауто ру по слу жи ли као основ кроз ко ји при ка-
зу је при зму од но са не са мо Са ве та Евро пе, већ и це ло куп не ме ђу-
на род не за јед ни це пре ма на шој зе мљи. Кроз ја сну хро но ло шку и 
ло гич ку ево лу ци ју те ма, од хлад но ра тов ског кон тек ста, пре ко рас-
па да Ју го сла ви је, до ко нач не де мо кра ти за ци је, аутор по ку ша ва да 
об ја сни по ло жај на ше зе мље у не ста бил ном ме ђу на род ном окру-
же њу. Рад је по себ но зна ча јан због из у зет ног оби ма из во ра ко ји ма 
се Ми ли кић слу жио: кон сул то ва на је ар хив ска гра ђа из ви ше зе ма-
ља и ин сти ту ци ја – од др жав них ор га на Ср би је и Ју го сла ви је, па до 
ар хи ва Са ве та Евро пе. Мно ги од ових до ку ме на та још увек ни су 
об ја вље ни, те тре ба ода ти при зна ње ауто ру што се при хва тио овог 
те шког по ду хва та ка ко би фраг мен ти ра ну исто риј ску гра ђу спо јио 
у ком пакт ну и пре глед ну сту ди ју. Уз то, аутор је у текст уткао ве ли-
ки број при ло га, об ја шње ња и до ку ме на та, пу тем ко јих чак и не у-
пу ће ни чи та лац ла ко мо же раз у ме ти про це се ко ји ма се књи га ба ви. 

У кон тек сту про бле ма ко ји су, по себ но на ме ђу на род ном пла-
ну, оп те ре ћи ва ли на шу зе мљу у прет ход них де сет го ди на, али и 
зна чај них ди пло мат ских ак тив но сти де ле га ци ја На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Ср би је у ПССЕ, ис тра жи ва чи ма да те епо хе књи га Ра-
то ми ра Ми ли ки ћа по слу жи ће као од ли чан основ за ис тра жи ва ње 
ових те ма у бу дућ но сти, али и као не пре су шан из вор за ра до ве и 
мо но гра фи је ко ји ће се ба ви ти ка ко Са ве том Евро пе, та ко и пар ла-
мен тар ном ди пло ма ти јом Ре пу бли ке Ср би је уоп ште.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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Ове го ди не на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти Ар ми на Мо ле-

ра, јед ног од нај ва жни јих не мач ких кон зер ва ти ва ца на кон Дру гог 
свет ског ра та. Ме ђу тим, у Ср би ји Мо лер је остао го то во пот пу но 
не по знат, што је ве ли ка ште та не са мо за срп ску кон зер ва тив ну ми-
сао не го и за на шу на у ку о по ли ти ци у це ли ни. Бли зак Мо ле ров 
са рад ник Кар лхајн ца Вајс ма на са ста вио је по ли тич ку би о гра фи ју 
ка ко би ши рој пу бли ци при бли жио жи вот и рад свог учи те ља. Већ 
у пр вим ре че ни ца ма аутор нам да је до зна ња да ни је реч са мо о 
Јин ге ро вом след бе ни ку и Шми то вом уче ни ку, не го о са мо стал ној 
фи гу ри у окви ру исто ри је и исто ри је иде ја (стр. 7). Мо лер је зна ча-
јан као кон зер ва ти вац ко ји је уче ство вао у број ним де ба та ма у СР 
Не мач кој, као и по то ме што је пре суд но ути цао на ства ра ње но ве 
де сни це. Ни ка ко не тре ба за не ма ри ти ни Мо ле ров ака дем ски рад, 
што се, пре све га, од но си на ње го ву ди сер та ци ју о кон зер ва тив ној 
ре во лу ци ји у Не мач кој, ко ја пред ста вља кла сич но де ло на ову те му.

У сво јој књи зи Вајс ман је пре све га за ин те ре со ван да Мо ле-
ра при ка же као ва жног кон зер ва тив ног ауто ра, од но сно као пи сца 
ко ји је пре суд но ути цао на фор ми ра ње не мач ког кон зер ва ти ви зма 
на кон 1945. го ди не. У том кон тек сту Мо ле ро ва би о гра фи ја пред-
ста вља сво је вр сну исто ри ју по сле рат не, ин те лек ту ал не де сни це у 
Не мач кој. За то је Вајс ман Мо ле ро вим ра ном ин те лек ту ал ном раз-
во ју и ње го вом ле ви чар ском ан га жма ну по све тио ре ла тив но ма ло 
па жње, за ни ма ју ћи се ви ше за Мо ле ро ве пр ве кон так те са де сним 
иде ја ма не го за ње го ве ле ви чар ске ста во ве. У књи зи је на гла сак 
ста вљен на пе ри од на кон Мо ле ро вог пре ла ска на де сну стра ну.
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Вајс ман у књи зи по себ ну па жњу по све ћу је осве тља ва њу Мо-
ле ро вих идеј них по зи ци ја, од но сно ње го вом при хва та њу ду хов-
ног на сле ђа кон зер ва тив не ре во лу ци је. Та ко са зна је мо да су на 
Мо ле ро во ду хов но фор ми ра ње ути ца ли пре све га Ни че, Јин гер (и 
то ра ни Јин гер), То мас Ман, Ар тур Ме лер ван ден Брук, Освалд 
Шпен глер, али и за бо ра вље ни Кри стоф Штер динг и Ернст Ни киш. 
Аутор, не са мо да из ла же Мо ле ро во по себ но схва та ње кон зер ва ти-
ви зма, не го исто вре ме но, ме ђу раз ли чи тим стру ја ма уну тар кон-
зер ва тив не ре во лу ци је, от кри ва Мо ле ров афи ни тет пре ма ма лој 
гру пи на ци о нал-ре во лу ци о на ра (67) те за кљу чу је да Мо ле ров ин-
те рес за ове иде је ни је био чи сто ака дем ске при ро де. Ти ме Вајс ман 
Мо ле ра оштро одва ја од ли бе рал ног кон зер ва ти ви зма са јед не, а од 
на ци о нал-со ци ја ли зма са дру ге стра не. У том кон тек сту, као основ-
не тач ке Мо ле ро вог ми шље ња Вајс ман иден ти фи ку је ње го во про-
ти вље ње ли бе ра ли зму (ко ји је за Мо ле ра не при ја тељ број је дан) и 
сва ком уни вер за ли зму. 

Дру ги ва жан мо ме нат Вајс ма но ве књи ге је став да Мо лер ни је 
био са мо по ли тич ки кон зер ва ти вац, не го да је код ње га кон зер ва-
ти ви зам био оп шти став ко ји је за сту пао ка ко у по ли ти ци та ко и у 
умет но сти. Као основ ни Мо ле ров прин цип Вајс ман иден ти фи ку је 
ње го во схва та ње да не по сто ји ни шта „но во“ у све ту од но сно да 
се ме ња ју ко сти ми, али да је су шти на увек иста, те да је увек реч о 
истим основ ним пи та њи ма и по зи ци ја ма са ко јих се она раз ма тра-
ју. Ова кво схва та ње ствар но сти учи ни ло је Мо ле ра не при ја те љем 
свих ап страк ци ја, уто пи ја и го то вих ше ма, и то ка ко у по ли ти ци 
та ко и у умет но сти.

Сле де ћи би тан мо ме нат ко ји Вајс ман на гла ша ва кроз чи та ву 
књи гу је да би ти де сни чар и кон зер ва ти вац не зна чи би ти дог ма та, 
од но сно да та кви ста во ви ни су би ли ка рак те ри стич ни за Мо ле ра. 
Аутор ис ти че да у вре ме док је био на че лу Си мен со ве за ду жби не 
Мо лер ни је фор си рао оне те ме и ауто ре ко ји су му би ли бли ски. 
На про тив, имао је раз у ме ва ња пре ма све му што је сма трао вред-
ним и за ни мљи вим. Вајс ман вр ло па жљи во из ла же Мо ле ро ву бли-
скост идеј ну ве зу са пост мо дер ни сти ма и кон струк ти ви сти ма, чак 
и они ма чи ји ле ви чар ски ан га жман ни је био спо ран.

Вајс ман је вр ло де таљ но ба ви Мо ле ро вом ин те лек ту ал ном и 
пу бли ци стич ком де лат но шћу, ње го вом спрем но шћу да про во ци ра 
и шо ки ра као и да по кре не но ва пи та ња. Са зна је мо да Мо ле ру ни су 
би ла стра на ни су че ља ва ња на де сни ци, пре све га са они ма ко ји су 
те жи ли одр жа њу statusaquo. Вајс ман ин си сти ра да на Мо ле ро вој 
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бес ком про ми сно сти и ње го вом од би ја њу ује ди ње ња свих „кон зер-
ва ти ва ца“ по сва ку це ну. Вре дан па жње је и Мо ле ров го ло зам од-
но сно же ља за ства ра њем мул ти по лар ног све та. 

Вајс ман се у ту ма че њу Мо ле ро вих иде ја и по сту па ка ни је 
огра ни чио са мо на Мо ле ро ве књи ге. На про тив, аутор се ко ри стио 
ве ли ким бро јем Мо ле ро вих чла на ка об ја вље них у раз ли чи тим 
при ли ка ма и у ра зним ча со пи си ма, да тим ин тер вју и ма, као и Мо-
ле ро вом пре пи ском са ве ли ким бро јем ин те лек ту а ла ца. Та ко ве ћи-
на фу сно та упу ћу је на пи сма ко ја је Мо ле ро ва слао или при мао. 
Са дру ге стра не, ње гов днев ник, во ђен у вре ме ка да је био на по-
зи ци ји Јин ге ро вог се кре та ра, Вајс ма ну ни је био од ве ли ке по мо ћи. 
По себ ну па жњу Вајс ман је по све тио Мо ле ро вом од но су са сво јим 
учи те љи ма, али и ње го вим кон так ти ма са они ма ко ји су у Мо ле ру 
ви де ли учи те ља. Ти ме је аутор по ка зао не са мо Мо ле ров ду хов ни 
раз вој не го и ње гов ути цај на ка сни је ге не ра ци је кон зер ва ти ва ца. У 
том сми слу, Вајс ма но ва оце на о Мо ле ру као не ком ко је био ви ше 
од Јин ге ро вог уче ни ка и Шми то вог след бе ни ка пот пу но је на ме-
сту. По себ но је за ни мљи во за ви ри ти у свет њи хо вих лич них од но-
са обе ле жен не са мо по др шком и ин те лек ту ал ном бли ско шћу, не го 
и за ви шћу, љу бо мо ром, те шким ка рак те ри ма, по вре ме ним не сла-
га њи ма и раз о ча ра њи ма. Са дру ге стра не, ако се Вајс ма но ва на кло-
ност пре ма свом учи те љу мо же сма тра ти за ма ну, он да је то нај ве ћи 
не до ста так ове књи ге. 

Све у све му мо же се ре ћи да Вајс ма но ва књи га при ча не 
са мо о Мо ле ру не го о не мач кој по сле рат ној де сни ци. Ви ше 
стра ни ца књи ге по све ће но је и Кар лу Шми ту, не за о би ла зној 
бра ћи Јин гер, Хан су Це ре ру, Вин фри ду Мар ти ни ју, Ро бер-
ту и Мар се лу Хе пу, Ка спе ру фон Шренк-Но цин гу, Але ну де 
Бе нои... Го то во да не по сто ји ни је дан зна чај ни ји не мач ки 
кон зер ва тив ни аутор са ко јим се Мо лер ни је срео или био у 
кон так ту. Ти ме ова књи га исто вре ме но пре ста вља до при нос 
исто ри ји по сле рат не де сни це – не са мо у Не мач кој не го и у 
Евро пи. У том сми слу Мо ле ро ва би о гра фи ја је при ча о сви ма 
они ма ко ји су оста ли на де сној стра ни.  

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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Ако не што у раз ма тра њу по ли ти ке од ан ти ке до да нас го то во 
има ка рак тер кон стан те, он да је то сва ка ко од ре ђе ни скуп „веч них’’ 
иде ја, про бле ма и те ма ко ји ма се по ли ти ко ло зи увек из но ва вра ћа ју. 
Ме ђу њи ма је сва ка ко и пи та ње по ли тич ке обли га ци је. Чак се чи ни 
да од то га ка ко ће она би ти ре кон цеп ту а ли зо ва на или усло вље на у 
са вре ме ним усло ви ма за ви си и оства ри ва ње оста лих по ли тич ких 
ка те го ри ја као што су сло бо да, јед на кост, прав да. Са вре ме на др жа-
ва рас по ла же не слу ће ним тех нич ким по тен ци ја ли ма ко ји ма мо же 
да одр жа ва јав ни ред и мир, од но сно за шти ти ин ди ви ду ал на пра ва, 
али уко ли ко би се све све ло на ста ре фор му ле по ли тич ке ле ги ти ма-
ци је/обли га ци је и бе не во лент ност вла сто др жа ца ма о ком ре жи му 
да се ини ци јал но ра ди, др жа ва би исто та ко мо гла по је дин ца да 
пот чи ни у мно го ве ћем сте пе ну не го ика да пре. Про тив реч но сти 
обли га ци је пре ма по ли тич кој вла сти и ну жан ко рек тив исте у ви ду 
гра ђан ске не по слу шно сти, ка ко би је дан по ли тич ки си стем мо гао 
да се ока рак те ри ше као ли бе рал но-де мо крат ски, на си сте ма ти чан 
и ја сан на чин у сво јој књи зи „Оглед о гра ђан ској не по слу шно сти’’ 
об ра ђу је аутор ка Алек сан дра Ми ро вић. 

У пр вој гла ви, Ми ро вић ис пи ту је те о риј ске и ем пи риј ске прет-
по став ке за по ја ву гра ђан ске не по слу шно сти, као и тер ми но ло шки 
спор у ве зи ње ног пој ма. На рав но, те о риј ски ми ље ко ји је под ста-
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као мо дер ни кон цепт ци вил не не по слу шно сти, би ла је мо дер на 
де мо крат ска те о ри ја ин спи ри са на кон сти ту ци о на ли змом и по ли-
тич ким ме ха ни зми ма огра ни че ња др жав не мо ћи. Ти ме се, ма кар 
хи по те тич ки, отво рио про стор до дат не за шти те гра ђа на од не пра-
вед не мо ћи ко ја се, до ду ше, увек оде ва ла у ру хо прав ног по зи ти ви-
зма. У до та да до ми ни ра ју ћим док три на ма, ко је су апо ло ге ти са ле 
ап со лут ну или то та ли тар ну власт о гра ђан ској не по слу шно сти или 
ње ним пре те ча ма, ни је мо гло би ти ни ка квог го во ра. След стве но 
ово ме, као глав ни ем пи риј ски услов за раз вој кон цеп та је сте би ла 
ли бе рал но-пред став нич ка де мо кра ти ја као по се бан тип по рет ка, 
фор ми ра на по сте пе ним „по вла че њем вла сто др жа ца’’ и ре фор ма-
ма од о зго, ма да аутор ка по себ но на гла ша ва и ис кљу чи во са мо и ни-
ци ја тив но де ло ва ње „гра ђа на’’ од о здо као би тан чи ни лац ка сни јег 
раз во ја раз ма тра ног пој ма. Што се ти че тер ми но ло шког спо ра, он 
је уско ве зан са про бле мом де фи ни са ња. Тер мин гра ђан ска не по-
слу шност има ви ше стру ку пред ност у од но су на дру ге пред ла га-
не тер ми не, као што су гра ђан ска не ло јал ност, не ко о пе ра тив ност 
или не са гла сност, бу ду ћи да се они од но се или на от пор чи стој 
ауто кра ти ји, за ко ни те ак ци је уну тар де мо крат ског си сте ма (за пра-
во ди стинк ци ја пре ма не по слу шно сти – Хон дрих) или су по ве за-
ни  не до вољ но пре ци зним пој мом (не са гла сност вла да ри ма и њи-
хо вим по ли ти ка ма  – Арент). Аутор ка на чел но пре у зи ма тер мин 
гра ђан ска не по слу шност и да нас пре о вла ђу ју ћу Рол со ву де фи ни-
ци ју (и ка сни ју ре фор му ла ци ју исте од стра не Ха бер ма са) као јав-
но, иле гал но, али не на сил но по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на про тив 
по је ди них за ко на или од лу ка вла сти у ли бе рал но-пред став нич кој 
де мо кра ти ји, уз по зи ва ње на прав ду, али на го ве шта ва мо гу ће при-
зна ње кон цеп та у раз ли чи тим се ми де мо крат ским или ква зи де мо-
крат ским (и чак не де мо крат ским зе мља ма), уз од ре ђе не ми ни мал-
не усло ве (раз ви је на или ци вил на кул ту ра у по во ју), чи ме нам још 
ви ше бу ди ра до знал ност док жу ри мо да пре ђе мо на дру гу гла ву 
књи ге.

Ова гла ва се ба ви ди стинк ци јом мо дер ног пој ма гра ђан ске не-
по слу шно сти у од но су на ње ну ан тич ку вер зи ју, при го вор са ве сти, 
пра во на от пор ти ра ни ји  и „по моћ угро же ној др жа ви’’. При мер 
Со фо кло ве Ан ти го не је па ра диг ма ти чан слу чај от ка зи ва ња по слу-
шно сти по зи тив но-прав ним за по ве сти ма, бу ду ћи да је Ан ти го на 
са хра ни ла бра та упр кос на ред би те бан ског кра ља/ти ра ни на Кре-
он та да исти не сме има ти гроб. Ипак, овај чин од мо дер не не-
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по слу шно сти раз ли ку је пот пу но не де мо крат ски по ре дак чи је се 
нор ме кр ше, као и ин ди ви ду ал но-при ва тан ка рак тер Ан ти го ни ног 
де ло ва ња. При го вор са ве сти се као кон цепт не по слу шно сти раз-
вио па ра лел но са на стан ком и раз во јем хри шћан ства и као та кав се 
увек оправ да вао вер ско-мо рал ним раз ло зи ма. То ком исто ри је при-
го вор са ве сти се по себ но окре тао око пра ва при пад ни ка по је ди них 
ре ли ги ја или де но ми на ци ја да од би ју вој ну слу жбу. Не ки ми сли-
о ци, по пут Хоб са, по ку ша ва ли су да од ре де окол но сти у ко ји ма 
би чла но ви јед ног по ли тич ког дру штва има ли пра во од би ју вој ни 
по зив раз ли ку ју ћи ак ти ви ра ње ку ка вич лу ка и стра ха. Ра то ви ко је 
би су ве рен во дио из ста ле шко-ви те шког хи ра са сво јим на јам ни ци-
ма про тив дру гог су ве ре на, ни ка ко не би мо гао да оба ве же ње го ве 
по да ни ке, јер би они та да мо гли да се из ви не ку ка вич лу ком, док би 
у слу ча ју под ри ва ња без бед но сти др жа ве код по је ди на ца ин стик-
тив но био ак ти ви ран страх за њи хо ву лич ну без бед ност и та да би 
сва ко од би ја ње при бе га ва ња си ли би ло не ра зум но и у не скла ду са 
це ло куп ним Хоб со вим уче њем. У до ма ћој те о ри ји, аутор ка из два ја 
Мол на ра, ко ји сма тра да би при го вор са ве сти да нас мо рао да укљу-
чу је у се бе оба раз ло га, да кле и страх и ку ка вич лук као основ за 
сво је оправ да ње. Мол нар на рол сов ском тра гу из два ја два основ на 
мо мен та ко ји при го вор са ве сти раз ли ку ју од мо дер не не по слу шно-
сти: од су ство јав ног апе ла (при ва тан чин) и по зи ва ње на су бјек-
тив не раз ло ге вер ско-мо рал ног ти па, за раз ли ку од прав де ко ја је 
глав ни мо тив не по слу шно сти. Пра во на от пор ти ра ни ји се ја сно 
раз ли ку је од не по слу шно сти ко ри шће њем на си ља у бор би про тив 
не ле ги тим них вла сти. Аутор ка са свим пра вил но од лу чу је да је ва-
ља но при ка за ти и исто ри јат овог пој ма ко ји не са мо да је ути цао на 
гра ђан ску не по слу шност (до ду ше кроз ње го во ре де фи ни са ње), не-
го је он до ста ути цао на чо ве ко ву свест о по ли тич кој обли га ци ји и 
по ко ра ва њу као крај ње усло вље ним ка те го ри ја ма ко је су под ло жне 
стал ном пре и спи ти ва њу. Иако су ста ри Гр ци, ко ји су пр ви про у ча-
ва ли ти ра ни ју, ти ра но у би ство је ди но сма тра ли мо рал ним чи ном, 
упра во у не до стат ку ви ђе ња пра ва на от пор као пра ва, они не мо гу 
да се сма тра ју за чет ни ци ма ове иде је. Ту за слу гу има ју да по не су 
тек сред ње ве ков ни ми сли о ци по пут Џо на од Сол збе ри ја (те о ри ја 
ти ра ни ци да), То ма Аквин ски (ре ги цид под од ре ђе ним усло ви ма), 
Жан Пе ти (апо ло ги ја уби ства Лу ја Ор ле ан ског од стра не бур гунд-
ског Јо ва на Не у стра ши вог), итд. Аутор ка по себ но на гла ша ва зна чај 
Ла Бо е си је ве Рас пра ве о до бро вољ ном роп ству, ко ја је на сло вом 
по ку ша ла да скре не па жњу на че сто пре не бре га ва ну чи ње ни цу да 
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сло бо да љу ди за ви си пре све га од то га ко ли ко су они спрем ни да 
бу ду буд ни да је одр жа ва ју или (уко ли ко су у по да нич ком по ло жа-
ју по инер ци ји) од сна ге во ље да се осло бо де, на кон што пре то га 
зба це ти ра ни на (што је ну жан, али не и до во љан услов). По себ но 
је ин те ре сант но што аутор ка ис ти че ка ко су кал ви ни стич ке иде је 
о обо стра ној оба ве зи из ме ђу Бо га и на ро да, ина че ста ро за вет ног 
ка рак те ра, по све то вље не и об ра ђе не од мо нар хо ма ха, утр ле пут 
кон трак ту а ли зму Хоб са, Ло ка и Ру соа. Пра во на по моћ угро же ној 
др жа ви је спе ци фи чан вид пра ва на от пор ти ра ни ји ко ји је по зи ти-
ви ран Основ ним за ко ном Не мач ке, на осно ву ко га сва ко има пра во 
на от пор они ма ко ји би по ку ша ли да про тив прав но сру ше по то је ћи 
по ре дак. Ка ко Ми ро вић ис ти че, ов де се ра ди о „ван ред ном ста њу’’ 
(раз ли чи том од ван ред ног ста ња у кла сич ном – прав ном сми слу), 
ка да љу ди на вла сти или они ко ји пла ни ра ју да на власт до ђу, же ле 
да ис ко ри сте ле гал но сте че не по лу ге мо ћи са ци љем да он да не ле-
гал но и не ле ги тим но сру ше устав ни по ре дак, па по моћ угро же ној 
др жа ви пред ста вља спе ци фич ни про тек тив ни ме ха ни зам, по све му 
су де ћи ин спи ри сан ис ку стви ма Вај мар ске Не мач ке, ко ја је кра хи-
ра ла ко ли ко и не ле гал ним то ли ко и ле гал ним пу тем кроз по зи тив-
но пра во. 

У овој дру гој гла ви по себ но се из два ја ге не за мо дер ног раз во-
ја гра ђан ске не по слу шно сти, на ро чи то од ре ђе на раз ми шља њи ма 
и де ло ва њем Хен ри ја Деј ви да То роа, Ма хат ме Ган ди ја и Мар ти на 
Лу те ра Кин га. Иако је код То роа не по слу шност још увек на то пље-
на еле мен ти ма при го во ра са ве сти, он је био пр ви ко ји је ја сно ис-
та као при мат при род ног пра ва над мо дер ним по зи тив но-прав ним 
ак ти ма (у ње го вом кон крет ном слу ча ју ра ди ло се о уста ву САД). 
Вр ло ве ро ват но на то кви ловскм тра гу, То ро је екс пли цит но зах те-
вао ко рек тив ма јо ри тан ског од лу чи ва ња у де мо кра ти ји. По ње му, 
при пад ни ци ин те лек ту ал но и мо а рал но су пер и ор не ели те има ју и 
пра во (и ду жност!) да мо би ли шу оста так дру штва на от пор не ле-
ги тим ним вла ди ним од лу ка ма. По себ но ро бо вла сни штво и им пе-
ри ја ли зам САД-а пре ма Мек си ку спа да ју у кор пус по ли ти ка ко ји ма 
се мо ра от ка за ти по слу шност, ма да аутор ка ис ти че да је То ро за 
ма ње „ин ци дент не’’ ква ро ве у „др жав ној ма ши ни’’ имао раз у ме-
ва ња и на ак ци ју по зи вао са мо он да, уко ли ко је не пра вед на по ли-
ти ка др жа ве си стем ска и ду го трај на (док гра ђа ни за ко ном не бу ду 
у оба ве зи да чи не ого ље ну не прав ду пре ма дру гом). Но, убр зо је 
про ме нио ви ђе ње о уло зи на си ља у бор би про тив ле гал не не прав-
де, као и о су бјек ту бор бе. Ка да су по о штре ни ро бо вла снич ки за-
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ко ни ко ји ма се зах те ва ло пот ка зи ва ње од бе глих ро бо ва од сва ког 
по је дин ца, То ро је при гр лио на си ље као сред ство, а изо ло ва ног 
по је дин ца при знао као су бјек та от по ра ле гал ном на си љу. Ган ди 
је дао не из ме ран до при нос са вре ме ној ци вил ној не по слу шно сти 
кроз сво ју ми сао и прак су не на си ља. Не ма сум ње да је нај ве ћи део 
Ган ди је вог уче ња у ства ри не где у пот пу но сти, а не где де ли мич но 
пре у зе то древ но ин диј ско уче ње осло ње но на ми сти чан сан скрит-
ски спис Бха га вад Ги ту (Бо жан ску пе сму), ко јег аутор ка у књи зи 
упра во по ми ње. Аутор ка је бри љант но ис та кла да је циљ Ган ди-
је ве бор бе за не за ви сност Ин ди је (swa raj – од сан скрит ске ре чи 
сва што зна чи свој и раџ што зна чи су ве рен, вла дар; прим. М.П) 
нео дво јив од „ду хо вог про чи шћа ва ња ин ди ви дуа да би се, пу тем 
ства ра ња ја ких, са мо по у зда них и са мо кон тро ли са них по је ди на ца, 
до шло до про чи шће ног дру штва и не за ви сне др жа ве’’, од но сно од 
спа ја ња ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног иден ти те та. Ми пак мо же-
мо до да ти да је у спа ја њу ин ди ви ду ал ног (ат ман – на сан скр. по-
је ди нач но соп ство) и ко лек тив ног (Брах ман- на сан скр. ап со лут) 
су шти на ње го ве satyagra ha иде је и да је то део пот пу но пре у зет 
из Бха га вад Ги те. Ово пак ни је мо гу ће без ни за по сту па ка са мо-
кон тро ле и лич ног уса вр ша ва ња ме ђу ко ји ма аутор ка на во ди и два 
џа и ни стич ка – ta pasya и brah mac harya, ко је је она на ве ла као ис па-
шта ње ра ди исти не, тј. кон тро ла над свим чу ли ма и де ло ви ма те ла, 
по зи ва ју ћи се на Мол на ро ву ин тер пре та ци ју Ла ке ро вог пре во да. 
Ме ђу тим, ова на че ла не при па да ју са мо џа и ни зму. Ко ли ко нам је 
по зна то она су ста ра ко ли ко и ин диј ска ци ви ли за ци ја ари јев ског 
ти па, док је са тер ми ни ма на сан скри ту по треб но би ти по себ но на 
опре зу. Та ко, ta pasya за и ста зна чи ис па шта ње или ка зна, али исто 
та ко зна чи и вр ло ши ро ко аске ти зам. Brah mac harya је пре ве да на 
пот пу но по гре шно, по што она мо же и на хин ди ју и на сан скри ту 
зна чи ти са мо це ли бат или чед ност. Сам Ган ди је ви ше пу та из ја-
вљи вао да је на мер но у свом аш ра му на ре ђи вао на гим же на ма да га 
ри ту ал но ку па ју док он жму ри ка ко би те сти рао сво ју чед ност или 
ду хов ну сна гу по треб ну за не на сил ну бор бу и у че му је очи глед но 
био успе шан. Оно што чи та лац од мах мо же уочи ти је сте рас ко рак 
да на шњих за пад но е вроп ских све то на зо ра у од но су на ова на че ла. 
Уче њем од Ган ди је вог не на си ља сви по ли тич ки ак те ри, укљу чу-
ју ћи и оне ко ји спро во де гра ђан ску не по слу шност, мо ра ли би да 
не пре кид но пре и спи ту ју не са мо од лу ке или по ступ ке дру гих, већ 
и сво је, укљу чу ју ћи ту на при мер и реч ник, ме сто и вре ме у окви ру 
ко јих из ра жа ва ју сво је ста во ве, бу ду ћи да они и на тај на чин мо-
гу ин ду ко ва ти на си ље или не пра вед не ре ак ци је дру гих, без об зи ра 
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што они са ми ни су упо тре би ли си лу. Ган ди је, ипак, ве ли ки део 
Бха га вад Ги те пре фор му ли сао, јер се она це ла вр ти око не по у зда-
но сти чу ла за чо ве ка ко ји хи та да се осло бо ди од вар ки ово га све-
та. Ги та ка же - ако те чу ла од вра ћа ју од на мет ну тог ра та и на си ља 
и бо јиш се, али си вла дар и сто га имаш ду жност (kar tavya – на 
сан кр. до слов но оно што би тре ба ло да бу де ура ђе но) да бра ниш 
др жа ву, бо ри се! Ган ди је при зна вао да Ги та до зво ља ва на си ље,  
али ни је же лео да га при хва ти док је ру шио ту ђу др жа ву, тач ни је 
ко ло ни јал ну власт. Ме ђу тим, ка ко се Ин ди ја ско ро оса мо ста ли ла и 
до би ја ла обри се не за ви сне др жа ве, Ган ди је по ла ко по чео да сум-
ња у ап со лут ну де ло твор ност не на си ља у по ли ти ци, ка ко аутор ка 
и при ме ћу је у књи зи. У на став ку, аутор ка об ја шња ва ка ко је Кинг 
успе шно во дио бор бу за пра ва цр на ца у САД. Да би мо би ли зо вао 
што ве ћи број љу ди за про те сте, он се ни је мо гао мо го осла ња ти у 
том по гле ду на То роа ко ли ко на Ган ди ја, ко ји му је био не скри ве ни 
узор за не на сил ну бор бу. Ме ђу тим, оно по че му се Кинг раз ли ку је 
од њих дво је, по Ми ро вић ки, је сте од би ја ње да се по зо ве на би ло 
ко је „ви ше’’ ре ли гиј ско-етич ке прин ци пе на То ро ов на чин, али и 
од ба ци ва ње ду хов ног са мо у са вр ша ва ња чо ве ка по Ган ди ју. Кин гов 
циљ је био са мо да се обез бе ди по што ва ње аме рич ког уста ва, кроз 
не по слу шност не пра вед ним и не у став ним за ко ни ма ко ји ма је дис-
кри ми ни са на цр нач ка ма њи на.

У тре ћој гла ви аутор ка да је пре глед са вре ме них схва та ња 
гра ђан ске не по слу шно сти, ме ђу ко ји ма би тре ба ло из дво ји ти 
оно Рол со во и Ха бер ма со во. Рол со ва де фи ни ци ја је ба зич на 
као „јав ни, не на сил ни, ма да све сни по ли тич ки чин су про тан 
за ко ну, ко ји се обич но из во ди с ци љем да иза зо ве про ме ну у 
за ко ну или по ли ти ка ма вла сти’’. По ње му, мо ра ју би ти ис пу-
ње на три усло ва да би се оправ да ла гра ђан ска не по слу шност: 
по вре да ње го ва два прин ци па прав де (ја сна и су штин ска не-
прав да – по вре да основ них пра ва и дис кри ми на ци ја при до-
де ли дру штве них по зи ци ја), прет ход но ис цр пљи ва ње свих 
за кон ских сред ста ва, не у гро жа ва ње де мо крат ског, устав ног 
по рет ка. Ха бер мас на чел но при хва та ове Рол со ве по став ке, 
али их про ши ру је са два мо мен та. Пр ви про из и ла зи из ње го-
вог де ли бе ра тив ног схва та ња де мо кра ти је на осно ву че га се 
не при хва та уна пред утвр ђе ни и за о кру же ни кон цепт „јав ног 
схвта ња прав де’’. По Ха бер ма су, сва пи та ња, би ло по ли тич ка 
би ло прав на или про це ду рал на мо гу би ти пред мет ко му ни ка-
тив ног де ла ња, тј. не по слу шно сти. Дру ги ис хо ди из на гла ска 



стр: 265-271.

- 271 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2013 год. (XXV) XII vol=36

на пар ти ци па тив ној по ли тич кој кул ту ри, чи ме Ха бер мас, по 
ми шље њу Ми ро ви ће ве, до пу шта прак су гра ђан ске не по слу-
шно сти и та мо где не ма пот пу но раз ви је не или кон со ли до-
ва не де мо кра ти је и прав не др жа ве, али и та мо где ти усло ви 
по сто је, са мо што ту су бјек ти не по слу шно сти не за го ва ра ју 
рол сов ску ма три цу прав де или су до не кле усме ре ни про тив 
са мог си сте ма (еко ло шки, фе ми ни стич ки, ан ти гло ба ли стич-
ки по кре ти и слич но). 

На кон две кра ће гла ве у ко ји ма ана ли зи ра кри зу ле ги-
тим но сти као фак тор пре стан ка по ли тич ке обли га ци је и гра-
ђан ску не по слу шност као део ци вил не по ли тич ке кул ту ре, 
аутор ка у по след њој гла ви ис пи ту је не по слу шност на при ме-
ру Ср би је. По ли тич ки си стем Ср би је (1990-2000) ни је био ни 
пот пу но ауто ри та ран ни де мо крат ски, већ хи бир дан и Ми ро-
ви ће ва се по зи ва на низ стра них и до ма ћих ауто ра ко ји ма пот-
кре пљу је ову тврд њу, а ка ко се кон ста ту је да је зна ча јан део 
по пу ла ци је по се до вао ја ку ци вил ну кул ту ру као ну жан пред-
у слов у скла ду са аутор ки ном де фи ни ци јом ко ју смо да ли на 
по чет ку при ка за, он да не би ни тре ба ло да бу де ди ле ме да 
је у Ср би ји би ло (у ра зним фа за ма) ма ни фе сто ва ња гра ђан-
ске не по слу шно сти са кул ми на ци јом 5. ок то бра 2000. Ка ко 
по том ни је до шло до ре во лу ци је, од но сно оба ра ња устав ног 
по рет ка, не го до но вих ре пу блич ких из бо ра по та да ва же ћем 
уста ву, аутор ка оце њу је да су про те сти има ли ‘’про тек тив ну’’ 
уло гу кроз зах те ва ње при зна ва ња из бор них ре зул та та, што је 
зна чи ло са мо сме ну ре жи ма. 

На кра ју се мо же за кљу чи ти из при ка за не књи ге Алек-
сан дре Ми ро вић -  гра ђан ска не по слу шност пред ста вља не-
ла го сност свим ре жи ми ма, под усло вом да ни су пот пу но 
ауто ри тар но-то та ли тар ни. А са зна ње те чи ње ни це је нај ве ћа 
вред ност ко ју мо же сте ћи струч на и ши ра чи та лач ка пу бли ка 
чи та њем овог де ла.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.





	 	

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На	ле	вој	 стра	ни	у	 за	гла	вљу	се	на	ла	зи	име,	 сред	ње	сло	во	и	пре	зи	ме	

ауто	ра,	 зва	ње	ауто	ра,	на	зив	уста	но	ве,	фа	кул	те	та	и	се	ди	ште.	На	слов	ра
да	ку	ца	ти	на	сре	ди	ни	ве	ли	ким	сло	ви	ма	–	Bold	(фонт	14).	Под	на	сло	ви	се	
пи	шу	на	сре	ди	ни,	ве	ли	ким	сло	ви	ма		Bold	(фонт	12)	и	ну	ме	ри	шу	се	арап
ским	бро	је	ви	ма.	Уко	ли	ко	под	на	слов	са	др	жи	ви	ше	це	ли	на,	оне	се	та	ко	ђе	
озна	ча	ва	ју	арап	ским	бро	је	ви	ма,	и	то:	1.1.	–	ма	лим	обич	ним	сло	ви	ма	Bold	
(фонт	12).	Сви	тек	сто	ви	на	срп	ском	је	зи	ку	тре	ба	да	су	ку	ца	ни	ћи	ри	ли	цом.	
У	тек	сту	су	ита	ли	ком	(кур	зи	вом)	ис	так	ну	те	ре	чи	на	стра	ном	је	зи	ку.	Обим	
ра	да	не	сме	би	ти	ве	ћи	од	1	аутор	ског	та	ба	ка,	(од	но	сно	16	стра	ни	ца	или	
36300	ка	рак	те	ра	са	раз	ма	ком).	Текст	тре	ба	пи	са	ти	у	фон	ту	Ti	mes	New	Ro
man,	ве	ли	чи	на	сло	ва	12,	са	уву	че	ним	па	су	си	ма	и	про	ре	дом	1,5.

По	сле	ових	по	да	та	ка	сле	ди	сажетакко	ји	тре	ба	да	са	др	жи	од	100	до	250	
ре	чи.	Иза	са	жет	ка	иду	кључнеречичи	ји	број	не	мо	же	би	ти	ве	ћи	од	10,	док	
њи	хо	ва	упо	тре	ба	у	тек	сту	тре	ба	да	бу	де	што	ве	ћа.	У	са жет ку тре	ба	да	сто	ји	
пред	мет	ана	ли	зе,	циљ	ра	да,	ко	ри	шће	ни	те	о	риј	скоме	то	до	ло	шки	при	сту	пи,	
ре	зул	та	ти,	за	кљу	чак	или	од	ре	ђе	не	пре	по	ру	ке.	На	кра	ју	тек	ста,	по	сле	ли те
ра ту ре,	тре	ба	на	пи	са	ти	ре зи ме на	ен	гле	ском	је	зи	ку чи	ја	ду	жи	на	мо	ра	би	ти	
око	1/10	ду	жи	не	члан	ка,	на	кон	ко	га	тре	ба	да	сто	је	пре	ве	де	не	кључ	не	ре	чи.		
Та	ко	ђе,	 пре	 ре	зи	меа	 тре	ба	ло	 би	 да	 сто	ји	 на	слов	 на	 ен	гле	ском	 је	зи	ку.	
Аутор	би	у	ре зи меу	у	струк	ту	и	ра	ном	об	ли	ку	тре	ба	ло	да	ис	так	не	нај	ва
жни	је	ре	зул	та	те	и	за	кључ	ке	ис	тра	жи	ва	ња	до	ко	јих	је	до	шао	у	свом	ра	ду	
знат	но	ши	ре	не	го	у	са	жет	ку.	Текст	за	ча	со	пис	не	са	др	жи	по	се	бан	увод	и	
за	кљу	чак.	Ако	је	рад	на	ен	гле	ском	или	не	ком	дру	гом	је	зи	ку,	са	же	так	и	ре
зи	ме	мо	ра	ју	би	ти	на	срп	ском	је	зи	ку.

Фу	сно	те	 у	фор	ми	на	по	ме	на	 се	 да	ју	 на	 дну	 стра	не	 у	 ко	јој	 се	 на	ла	зи	
ко	мен	та	ри	са	ни	 део	 тек	ста	 или	 на	во	ђе	не	 ли	те	ра	ту	ре.	 Фу	сно	те	 су	 истог	
фон	та	као	основ	ни	текст	и	тре	ба	их	ку	ца	ти	са	ко	ман	дом	In	sert	–	Re	fe	ren
ce	–	Fo	ot	no	te,	а	не	на	ме	шта	њем	ра	зних	окви	ра,	 јер	 је	ди	но	на	тај	на	чин	
мо	же	мо	га	ран	то	ва	ти,	да	ће	се	и	у	пре	ло	му	фу	сно	те	по	ја	ви	ти	на	до	бром	
ме	сту.	При	ли	ком	на	во	ђе	ња	фу	сно	та	ру	ко	во	ди	ти	се	сле	де	ћим	упут	стви	ма:

–	 ка	да	се	ра	ди	о	мо но гра фи ји фу	сно	та	мо	ра	са	др	жа	ти:	име	и	пре
зи	ме	ауто	ра,	на	слов	ра	да	у	ита	ли	ку,	из	да	вач,	ме	сто,	го	ди	на	из	да	ња	
и	број	стра	не	(на	при	мер:	Зо	ран	Авра	мо	вић,	Родомрсци,	Ин	сти	тут	
за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2009,	стр.	15;	Кри	сто	фер	Ко	кер,	Су
мракзапада,	До	си	је,	Бе	о	град,	2006,	стр.	54);

–	 ка	да	се	ра ди о члан ку,	име	и	пре	зи	ме	ауто	ра,	на	зив	члан	ка	под	
на	вод	ни	ци	ма,	на	зив	ча	со	пи	са	у	ита	ли	ку,	из	да	вач,	ме	сто	из	да	ва	ња,	
број,	го	ди	на	из	ла	же	ња	и	број	стра	ни	ца	(на	при	мер:	Ми	ша	Сто	ја
ди	но	вић,	 „Од	 те	о	ри	је	 со	ци	јал	них	 кон	фли	ка	та	 до	њи	хо	вих	 ре	ше
ња“,	Политичкаревија,Ин	сти	тут	 за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	
бр.	04/2009,	стр.	67);

–	 ка	да	се	ра	ди	о	збор ни ку ра до ва:	име	и	пре	зи	ме	ауто	ра,	на	зив	ра	да	
под	на	вод	ни	ци	ма,	на	зив	збор	ни	ка	ита	ли	ком,	он	да	у	за	гра	ди	на	пи
са	ти	при	ре	ђи	ва	ча	збор	ни	ка,	из	да	вач,	ме	сто	из	да	ња,	го	ди	на	из	да	ња,	
број	стра	не	(на	при	мер:	Де	ја	на	Вук	че	вић,	,,Ср	би	ја	и	при	дру	жи	ва
ње	Европ	ској	 уни	ји‘‘,	 у	 збор	ни	ку:	Србија – политички и инсти



туционалниизазови	(при	ре	ди	ли:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	Жи	во	јин	Ђу
рић),	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008,	стр.	239);

–	 из во ри са Ин тер не та,	ко	ји	не	сме	ју	пре	ћи	ви	ше	од	10%	ко	ри	шће
не	ли	те	ра	ту	ре,	тре	ба	да	са	др	же	име	ауто	ра,	на	слов	члан	ка	у	ита
ли	ку,	пу	ну	ин	тер	нет	адре	су	и	да	тум	при	сту	па.	(на	при	мер:	Ka	ren	
De	vi	ne,	StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding,	 In	ter	net,	 http://do	ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf,	05/03/2013.)

–	 ар хив ска гра ђа, мо	ра	да	са	др	жи	на	слов	(од	ре	ђу	је	се	та	ко	да	од
го	во	ри	на	 пи	та	ња:	 ко?	 ко	ме?	шта?)	 и	 где	 се	 на	ла	зи	 (кре	ће	 се	 од	
на	во	ђе	ња	нај	ве	ће	це	ли	не,	а	за	вр	ша	ва	са	на	во	ђе	њем	нај	ма	ње	це	ли
не)	 (на	 при	мер:	Из	ве	штај	Ми	ни	стар	ства	 ино	стра	них	 де	ла	 од	 19.	
апри	ла	1888.	о	по	ста	вље	њу	кон	зу	ла.	Ар	хив	Ср	би	је,	МИД,	КТ,	ф	2,	
р93/1894).

Ли	те	ра	ту	ра	тре	ба	да	се	на	ла	зи	на	кра	ју	ра	да,	ис	пред	ре	зи	меа,	по	ре	ђа
на	по	азбуч	ном	ре	ду,	са	сле	де	ћим	еле	мен	ти	ма:

–	 књи ге:	пре	зи	ме	и	име	ауто	ра,	на	слов	књи	ге	ита	ли	ком,	из	да	вач,	ме
сто	из	да	ња,	го	ди	на	(на	при	мер:	Су	бо	тић,	Мом	чи	ло:	Српскопита
њеданас,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008);

–	 збор ни ци:	 пре	зи	ме	 и	 име	 ауто	ра,	 на	зив	 ра	да	 под	 на	вод	ни	ци	ма,	
на	зив	 збор	ни	ка	 ита	ли	ком,	 он	да	 у	 за	гра	ди	 на	пи	са	ти	 при	ре	ђи	ва	ча	
збор	ни	ка,	из	да	вач,	ме	сто	из	да	ња,	го	ди	на	из	да	ња	(на	при	мер:	Мар
ко	вић,	Дра	ган,	,,Де	мо	кра	ти	за	ци	ја	вла	сти	и	упра	вља	ња	у	Ср	би	ји‘‘,	у	
збор	ни	ку:	Србија–политичкииинституционалниизазови(при	ре
ди	ли:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	Жи	во	јин	Ђу	рић),	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	
сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008);

–	 чла нак:	пре	зи	ме	и	име	ауто	ра,	на	зив	ра	да	под	на	вод	ни	ци	ма,	на	зив	
збор	ни	ка	 ита	ли	ком,	 он	да	 у	 за	гра	ди	 на	пи	са	ти	 при	ре	ђи	ва	ча	 збор
ни	ка,	 из	да	вач,	ме	сто	из	да	ња,	 го	ди	на	из	да	ња	 (Кне	же	вић,	Ми	лош,	
,,Вар	ка	европ	ске	хар	мо	ни	је‘‘,	Српскаполитичкамисао,Ин	сти	тут	
за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	4/2008);

–	 ли те ра ту ра са Ин тер не та,	ко	ја	не	сме	пре	ћи	ви	ше	од	10%	ко	ри
шће	не	ли	те	ра	ту	ре,	тре	ба	да	са	др	жи	пу	ну	ин	тер	нет	адре	су	(на	при
мер:	http://sh.wi	ki	pe	dia.ofg/wi	ki/Re	vo	lu	ci	ja).

–	 ар хив ска гра ђа, мо	ра	да	са	др	жи	на	слов	(од	ре	ђу	је	се	та	ко	да	од
го	во	ри	на	 пи	та	ња:	 ко?	 ко	ме?	шта?)	 и	 где	 се	 на	ла	зи	 (кре	ће	 се	 од	
на	во	ђе	ња	нај	ве	ће	це	ли	не,	а	за	вр	ша	ва	са	на	во	ђе	њем	нај	ма	ње	це	ли
не)	 (на	 при	мер:	Из	ве	штај	Ми	ни	стар	ства	 ино	стра	них	 де	ла	 од	 19.	
апри	ла	1888.	о	по	ста	вље	њу	кон	зу	ла.	Ар	хив	Ср	би	је,	МИД,	КТ,	ф	2,	
р93/1894).

Ра	до	ви	ко	ји	се	пре	да	ју	за	об	ја	вљи	ва	ње	мо	ра	ју	да	се	за	сни	ва	ју	на	но
ви	јој	ли	те	ра	ту	ри,	а	по	себ	но	на	из	во	ри	ма,	тј.	ра	до	ви	ма	ко	ји	су	об	ја	вље	ни	
у	на	уч	ним	ча	со	пи	си	ма.			

Ауто	ри	су	у	оба	ве	зи	да	при	ли	ком	сла	ња	ра	до	ва	до	ста	ве	и	из ја ву	да	тај	
рад	ни	је	ра	ни	је	об	ја	вљи	ван,	тј.	да	рад	ни	је	ауто	пла	ги	јат	или	пла	ги	јат.	Тек
сто	ве	сла	ти	у	елек	трон	ском	об	ли	ку	на	адре	су	smi	lja	na.pa	u	no	vic	@ipsbgd.
edu.rs	или	на	ipsbgd@e	u	net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав	ни	 за	да	так	 ре	цен	зен	та	 је	 да	 до	при	но	се	 очу	ва	њу	 ви	со	ког	 ква	ли

те	та	ко	ји	ина	че	ужи	ва	наш	ча	со	пис.	На	пр	вом	ме	сту	тре	ба	на	гла	си	ти	да	
ре	цен	зент	 не	 сме	 би	ти	 упо	знат	 са	 иден	ти	те	том	 ауто	ра	 ра	да	 и	 обр	ну	то,	
аутор	не	сме	зна	ти	иден	ти	тет	ре	цен	зен	та.	При	ли	ком	до	би	ја	ња	ра	да	сва	ки	
ре	цен	зент	има	рок	од	20	да	на	да	ре	дак	ци	ји	до	ста	ви	ура	ђе	ну	ре	цен	зи	ју.	
Ве	о	ма	је	ва	жно	да	ре	цен	зент	бу	де	све	стан	да	 је	по	сту	пак	ре	цен	зи	је	по
вер	љив,	при	че	му	се	са	др	жај	ре	цен	зи	је	не	сме	от	кри	ва	ти	тре	ћој	стра	ни.	
Уко	ли	ко	ре	цен	зент	у	би	ло	ком	тре	нут	ку	схва	ти	да	по	сто	ји	би	ло	ко	ји	вид	
кон	флик	та	ин	те	ре	са	у	ве	зи	са	ра	дом	ко	ји	тре	ба	да	ре	цен	зи	ра	по	треб	но	је	
да	о	то	ме	што	пре	оба	ве	сти	ре	дак	ци	ју.		При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име,	пре	зи	ме	и	зва	ње	ауто	ра	тек	ста:	
На	зив	ра	да:
Ак	ту	ел	ност,	дру	штве	ни	и	на	уч	ни	зна	чај	раз	ма	тра	не	те	ме:
У	ко	јој	ме	ри	је	аутор	ја	сно	на	зна	чио	те	о	риј	ски,	ме	то	до	ло	шки	при	ступ	

у	ра	ду:	
Да	ли	је	рад	за	сно	ван	на	са	вре	ме	ној	и	ре	ле	вант	ној	ли	те	ра	ту	ри,	по	себ

но	у	ко	јој	ме	ри	је	аутор	ко	ри	стио	нај	но	ви	је	ре	зул	та	те	об	ја	вље	не	у	на	уч
ним	ча	со	пи	си	ма,	збор	ни	ци	ма	и	дру	гим	из	во	ри	ма.

Оп	шти	ко	мен	тар	о	ква	ли	те	ту	ра	да:
Ва	ша	су	ге	сти	ја	ауто	ру	за	по	бољ	ша	ње	ква	ли	те	та	рад,	ако	је	по	треб	но	:
Мо	ли	мо	Вас	да	ода	бе	ре	те	јед	ну	од	пре	по	ру	ка	о	пу	бли	ко	ва	њу	овог	ра

да:
1.	 Об	ја	ви	ти	без	из	ме	на
2.	 Об	ја	ви	ти	уз	ма	ле	из	ме	не
3.	 На	кон	ко	рек	ци	је,	рад	по	сла	ти	на	но	ви	круг	ре	цен	зи	је
4.	 Од	би	ти
До	дат	ни	ко	мен	та	ри	за	уред	ни	ка	ко	ји	се	ти	чу	етич	ких	(пла	ги	ја	ри	зам,	

пре	ва	ра,	итд.)	или	не	ких	дру	гих	аспе	ка	та	ра	да,	а	ко	ји	ће	уред	ни	ку	по	мо	ћи	
у	до	но	ше	њу	ко	нач	не	од	лу	ке	о	да	љем	ста	ту	су	ра	да.

Да	тум	оце	не	ра	да																		Име,	пре	зи	ме	и	на	уч	но	зва	ње	ре	цен	зен	та:
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