
01
2009

(XXI)VIII vol. 19

01
2009

01
2009



Часопис за политикологију, политичку социологију, 
комуникологију и примењену политику

УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9
ISSBN 1452-1741

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=19
Бр. 1 / 2009.



- 2 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Часопис за политикологију, политичку социологију,  
комуникологију и примењену политику

ISSBN 1452-1741
Број 1 / 2009 Год. (XXI) VIII vol. 19 стр. 1-308

Часопис излази четири пута годишње

Часопис “Политичка ревија”, покренут као зборник под називом  
“Политичке студије” 1968, обновљен као “Политичке свеске” 1994.  

као научни часопис излази од 2002. године.

Издавач:
Институт за политичке студије 

Београд, Свeтозара Марковића бр. 36 
тел. 33-49-204, 30-39-380 
E-mail: ipsbgd@eunet.yu

За издавача:
др Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
проф. др Драган Суботић

Секретар редакције:
мр. Владан Станковић 

мр. Сања Шуљагић

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Чланови редакције:
др Момчило Суботић, проф. др Зоран Милошевић, др Дубравка Стајић,  

проф. др Јован Базић, проф. др Миле Ракић, др Драган Марковић,  
проф. др Димитриј Константинович Безњук (Белорусија),  

др Петар Ковачић Першин (Љубљана, Словенија),  
проф. др Пол Шауп (Вирџинија, САД)

Превод на енглески:
мр. Сања Шуљагић

Слог:
ESELOGE d.o.o.

Штампа:
ESELOGE d.o.o. Београд

Тираж:
300 примерака

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати било у 
целини, било у деловима, без изричите сагласности Уредништва.



- 3 -

САДРЖАЈ

Тема броја: 
ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЈА

Александра Мировић
ТЕ О РИЈ СКА ПО ЗИ ЦИ ЈА ЈИР ГЕ НА ХА БЕР МА СА У  
ПРО ЦЕ СУ РЕ ДЕ ФИ НИ СА ЊА И КО РИ ГО ВА ЊА  
ДО МИ НАНТ НОГ НЕО ЛИ БЕ РАЛ НОГ МО ДЕ ЛА  
ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ  ..............................................................................       11

Милена Пешић
ЈАВНОСТ И РАЦИОНАЛНОСТ  ..................................................       35

Зоран Милошевић
УЛО ГА ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ У РАЗ ВО ЈУ ЛИЧ НО СТИ  ......................       55

Момчило Суботић
ОД НОС ФИ ЛО ЛО ГИ ЈЕ И ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ КОД СРБÂ  ..............       67

Миле Ракић
НО ВА ИДЕ ЈА ИЛИ НО ВА ПО ЛИ ТИ КА БЕЗ БЕД НО СТИ  ........       89

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Дејана Вукчевић

ЕВРОП СКА УНИ ЈА И ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ МЕ ЂУ НА РОД НИХ  
СПО РА ЗУ МА У ОБЛА СТИ БЕЗ БЕД НО СНЕ И  
ОД БРАМ БЕ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ: ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПО  
МЕ ЂУ НА РОД НО ПРАВ НИ СУ БЈЕК ТИ ВИ ТЕТ ЕУ  ...................     115

Јелена Тодоровић
УЛО ГА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ У ИЗ ГРАД ЊИ МИ РА  ....................     133

Драган Марковић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ЕВРОПСКИМ  
ИНТЕГРАЦИЈАМА  ........................................................................     151

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
Драган Јовашевић

УЛО ГА СТАН ДАР ДА МЕ ЂУ НА РОД НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У 
УРЕЂИВАЊУ И ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ   ...............     167

Нада Радушки
ОБРА ЗО ВА ЊЕ КАО КЉУЧ ЗА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ РО МА  
У ДРУ ШТВО  ..................................................................................     189

ТРАНЗИЦИЈА
Жарко Обрадовић

СРБИЈА - ДРЖАВА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ  
(УСТАВНА НАЧЕЛА И ПРАКСА)  ...............................................     205



- 4 -

МЕНАЏМЕНТ, КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ 
МАРКЕТИНГ

Јасна Милошевић-Ђорђевић
КО РИ ШЋЕ ЊЕ МЕ ДИ ЈА У СР БИ ЈИ ............................................     225

Ивана Дамјановић
ПО СТО ЈИ ЛИ САЈ БЕР ТЕ РО РИ ЗАМ?  .........................................     237

ИСТРАЖИВАЊА
Радослав Гаћиновић

КА КО НА ПИ СА ТИ НА УЧ НО-ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ РАД ИЗ  
ОБЛА СТИ ПО ЛИ ТИ КО ЛО ГИ ЈЕ  ..................................................      257

Драган Суботић
ФА ЗЕ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ПРИ МЕ ЊЕ НОЈ  
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈИ  ..........................................................................     281

ТРАДИЦИЈА
Јуриј Сергејевич Павловец

АЛ БАН СКИ СИ ЖЕ У РАЗ ВИТ КУ  
СО ВЈЕТ СКО-ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ  
КОН ФЛИК ТА И КРИ ЗА  
ЈУ ГО СЛО ВЕН СКО-АЛ БАН СКИХ ОД НО СА 
(март 1948 – но вем бар 1948)   ........................................................     297



- 5 -

 
CONTENTS

This isue´s topic: 
POLITICS AND IDEOLOGY 

Aleksandra Mirovic
THEORETICAL STANCE OF JURGEN HABERMAS IN  
PROCESS OF RE-DEFINITION AND CORRECTION OF  
DOMINANT NEO-LIBERAL MODEL OF DEMOCRACY L  ......       11

Milena Pesic
PUBLIC AND RATIONALITY  .......................................................       35

Zoran Milosevic
ROLE OF IDEOLOGY IN DEVELOPMENT OF  
PERSONALITY  ...............................................................................       55

Momcilo Subotic
RELATIONSHIP BETWEEN PHILOLOGY AND IDEOLOGY  
OF SERBS ........................................................................................       67

Mile Rakic
NEW IDEA OR NEW POLITICS IN SECURITY  ..........................       89

EUROPEAN INTEGRATION
Dejana Vukcevic

THE EUROPEAN UNION AND CONCLUSION OF  
INTERNATIONAL AGREEMENT IN THE FIELD OF SECURITY 
AND DEFENSE POLITICS: IT’S CONSEQUENCES FOR  
INTERNATIONAL POSITION OF THE EUROPEAN UNION  ....     115

Jelena Todorovic
ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN PEACE BUILDING  .....     133

Dragan Markovic
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN EUROPEAN  
INTEGRATIONS  .............................................................................     151

ESSAYS  AND STUDIES
Dragan Jovasevic

ROLE OF STANDARDIZATION OF INTERNATIONAL  
COMMUNITY IN MANAGEMENTAND PROTECTION  
OF ENVIRONMENT   .....................................................................     167

Nada Raduski
EDUCATION AS THE KEY SOLUTION FOR INTEGRATION  
OF THE ROMA IN SOCIETY  ........................................................     189

TRANSITION
Zarko Obradovic

SERBIA – THE STATE OF SOCIAL RIGHTS  
(CONSTITUTIONAL PRINCIPLES AND PRACTICE)  ...............     205



- 6 -

MANAGEMENT, COMMUNICATIONS AND POLITICAL 
MARKETING

Jasna Milosevic-Djordjevic
THE USE OF THE MEDIA IN SERBIA – BASIC TRENDS  ........     225

Ivana Damjanovic
IS CYBER-TERRORISM PRESENT TODAY?  .............................     237

RESEARCH
Radoslav Gacinovic

HOW TO WRITE A SCIENTIFIC-RESEARCH PAPER IN  
THE FIELD OF POLITIKOLOGY   ................................................     257

Dragan Subotic
PHASES OF RESEARCH IN APPLIED METHODOLOGY  .........     281

TRADITION
Yuriy Sergeevich Pavlovec

ALBANIAN RÉSUMÉ ABRÉGÉ IN DEVELOPMENT  
OF SOVIET – YUGOSLAV CONFLICT AND THE CRISIS  
OF YUGOSLAV – ALBANIAN RELATIONS  
(MARCH 1948 – NOVEMBER 1948)  ............................................     297



- 7 -

Реч уред ни ка

Ево, пред на ма је 19-та по ре ду све ска на шег углед ног ча со пи-
са “По ли тич ка ре ви ја” ина че вред но ва на од стра не Ми ни стар ства 
за на у ку и тех но ло шки раз вој у ка те го ри ји во де ћег на ци о нал ног 
ча со пи са (М51). По све ћен је од но су иде о ло ги је и по ли ти ке и оку-
пио је низ еми нент них ауто ра, по пут мр Алек сан дре Ми ро вић ко ја 
пи ше о Ха бер ма со вој те о риј ској по зи ци ји у од но су на ре де фи ни-
са ње нео ли бе рал ног мо де ла де мо кра ти је, мр Ми ле не Пе шић ко ја 
про ми шља о јав но сти и ра ци о нал но сти као и др Зо ра на Ми ло ше-
ви ћа (Иде о ло ги ја и лич ност), др Мом чи ла Су бо ти ћа (Фи ло ло ги ја 
и иде о ло ги ја код Ср ба) и др Ми ла Ра ки ћа (Но ва иде ја – по ли ти ка 
без бед но сти).

И овог пу та на ста вља мо са при ло зи ма у стал ној ру бри ци – 
Европ ске ин те гра ци је, а чи та о це упу ћу је мо на ин те ре сан тан при-
лог др Жар ка Об ра до ви ћа по све ћен др жа ви со ци јал не прав де.

Од овог бро ја те мат ски ће мо по ја ча ти ру бри ку по све ће ну ме-
ди ји ма, јав ном мње њу и мар ке тин гу. Сто га, об ја вљу је мо ин те ре-
сан тан текст др Ја сне Ми ло ше вић-Ђор ђе вић о ко ри шће њу ме ди ја 
у Ср би ји, као и Ива не Да мја но вић о фе но ме ну сај бер те ро ри зма.

Сва ка ко ни су из о ста ли ни ме то до ло шки ра до ви у ру бри ци Ис-
тра жи ва ња, као и ино стра ни при ло зи, на при мер, Ју ри ја Сер ге је-
ви ча Па вло вец о ал бан ском фак то ру у со вјет ско-ју го сло вен ском 
кон флик ту 1998. го ди не.

Још јед ном, под се ћа мо са рад ни ке Ин сти ту та за по ли тич ке сту-
ди је на пре у зе ту оба ве зу да ра до ви за на ред ни број о со ци јал ној 
др жа ви при стиг ну у Ре дак ци ју нај ка сни је до 15. апри ла 2009. го-
ди не. Исто вре ме но, и овом при ли ком на гла ша ва мо да при ло зи мо-
ра ју да бу ду у са гла сно сти с те мом Про јек та од но сно, те мом бро ја. 
Исто та ко, по зи ва мо на са рад њу и ауто ре из дру гих сре ди на као и 
из ино стран ства.

Бе о град, 19. март 2009.
                           Глав ни и од го вор ни уред ник 

       проф. др Дра ган Су бо тић, 
      на уч ни са вет ник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 149057Д
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ЈИРГЕНАХАБЕРМАСА
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Сажетак
Имајући у виду све транспарентније недостатке и
мањкавостиданасусветудоминантногнеолиберал
ног модела демократије, као и тенденцију његовог
даљег ширења у оквиру савремених процеса глоба
лизације, ауторка настоји да укаже на потребу за
објективноманализомтогдемократскогмодела,како
бисеизвршилоњеговонужноредефинисањеикори
говање.УтомконтекстусеразматрајуХабермасов 
моделдискурзивнедемократијеињеговиефекти,као
инекедилемевезанезаширутеоријскупозицијуовог
аутора.
Кључне речи: глобализација, (нео)либералони модел
демократије, (пост)модерност, модернизација, про
цес транзиције, криза легитимитета, демократски
дефицит,моделдискурзивнедемократије, комуника
тивно деловање, делиберативна јавност, демократ
ске институције, транснационалне и наднационалне
структуре,Европскаунија.

* Истраживач у ИПС Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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ТЕОРИСКАПОЗИЦИАЈИРГЕНАХАБЕРМАСА...АлександраМировић

Zа Јир ге на Ха бер ма са (Jϋrgen Ha ber mas)2), ве ли ког фи ло зо фа, 
со ци о ло га и по ли ти ко ло га на шег вре ме на, мо же мо ре ћи да 

већ спа да у кла сич не ауто ри те те са вре ме не дру штве не те о ри је. 
Он је био во де ћи ми сли лац дру ге ге не ра ци је Франк фурт ске кри-
тич ке шко ле. Реч је о по зна тој шко ли ми шље ња ко ју су осно ва ли 
у Франк фур ту пред став ни ци тзв. кри тич ке те о ри је дру штва, ме-
ђу ко ји ма су би ли и Макс Хорк хај мер (Max Hork he i mer) и Те о дор 
Адор но (The o dor Ador no). 

Оку пља ње овог кри тич ког фи ло зоф ског кру га би ло је ин спи-
ри са но по ја вом фа ши зма у Евро пи и ње го вим по сле ди ца ма. Као 
вр хун ски ин те лек ту ал ци и озбиљ ни те о ре ти ча ри, они су на сто ја-
ли да об ја сне ка ко је до шло до то га да Евро па скли зне у то та ли-
та ри зам и вар вар ство та квих раз ме ра, а по себ но Не мач ка ко ја је 
би ла из у зет но по но сна на сво је оства ри ва ње про све ти тељ ске ве ре 
у ра зум и мо рал ност, као и на до но ше ње ли бе рал но-де мо крат ског 
уста ва Вај мар ске ре пу бли ке, ма да је он, као што је по зна то, био 
на жа лост крат ког да ха. Хорк хај мер и Адор но су по ку ша ли да да-
ју об ја шње ње та кве си ту а ци је у ко јој се на шла Евро па, ука зи ва-
њем на ди ја лек ти ку про све ти тељ ства. У сво јој књи зи ко ја упра во 
и но си та кав на зив (Дијалектикапросветитељства, 1947.), они су 
ис та кли да су про све ти тељ ске, еман ци па тор ске и ху ма ни стич ке те-
жње да се љу ди осло бо де од стра ха и ус по ста ве су ве ре ни тет би ле 
осу је ће не због на чи на на ко ји су схва та ни ра зум и са зна ње, ко ји су, 
2) Јир ген Ха бер мас је ро ђен 1929. го ди не у Ди сел дор фу (Dus sel dorf), Не мач ка. Сту ди рао 

је на Уни вер зи те ти ма у Го тин ге ну, Ци ри ху и Бо ну. 1959. го ди не по стао је аси стент 
Те о до ра Адор на (The o dor Ador no) на Ин сти ту ту за дру штве на ис тра жи ва ња, а ка сни-
је је био про фе сор на Уни вер зи те ти ма у Франк фур ту и Хај дел бер гу. Аси стен ту ра у 
Франк фур ту до при не ла му је да бу де и је дан од нај ком пе тент ни јих про та го ни ста сту-
дент ског про те ста из 1968. го ди не. Се дам де се тих го ди на XX ве ка Ха бер мас је пре у-
зео ди рек то ри јум Макс-Планк ин сти ту та за со ци јал не на у ке у Штам бер гу и Мин хе ну, 
да би се 1983. го ди не вра тио на Франк фурт ски уни вер зи тет, где је, као про фе сор, и 
пен зи о ни сан 1994. го ди не. Он је об ја вио за и ста ве ли ки број књи га и чла на ка, а ме ђу 
ње го вим нај по зна ти јим де ли ма су: Структурнатрансформацијајавнесфере (1962); 
Теоријаипракса (1966); Техникаинаукакаоидеологија (1968); Сазнањеиинтерес 
(1968); Проблемилегитимацијеукасномкапитализму (1973); Реконструкцијаисто
ријскогматеријализма (1976); Комуникацијаиеволуцијадруштва (1978); Теоријако
муникативнеакције (1981); Нованепрегледност (NewObscurity, 1985); Филозофски
дискурсМодерне (1987); Моралнасвестикомуникативнаакција (1990); Фактицитет
иважење (1992); Измеђучињеницаинорми:Доприносдискурзивнојтеоријиправаи
демократије(1992); Прошлосткаобудућност (1994); Постнационалнаконстелација 
(1998) и др.

   Аутор је до бит ник не бро је них по ча сних док то ра та и на уч них на гра да, а та ко ђе је и 
члан ви ше ака де ми ја на у ка ши ром све та. 2001. го ди не до био је и На гра ду за мир, ко ју 
од 1950. сва ке го ди не до де љу је Удру же ње не мач ких из да ва ча и књи жа ра у Франк фур ту 
на Мај ни, по во дом ме ђу на род ног сај ма књи га ко ји се одр жа ва у том гра ду.  
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иако пр вен стве но усме ре ни ка чо ве ко вом овла да ва њу при ро дом, 
до те ме ре би ли ге не ра ли зо ва ни да су се тре ти ра ли као тех но крат-
ско сред ство, ин стру мент чи сте кал ку ла ци је, пла ни ра ња и ко ор ди-
на ци је. Они су, слич но као и још је дан те о ре ти чар Кри тич ке шко ле 
– Хер берт Мар ку зе (H. Mar cu se), сма тра ли да ин стру мен тал ни ра-
зум за тва ра љу де у (са мо)угње та вач ки јед но ди мен зи о нал ни жи вот. 
У по гле ду мо гућ но сти да се из бег не ова ква ин стру мен тал на упо-
тре ба ра зу ма, Адор но и, по себ но, Хорк хај мер би ли су пе си ми сти. 
Ма да свој ана ли тич ки при ступ де ли мич но за сни ва на њи хо вој кри-
тич кој те о ри ји, Ха бер мас, за раз ли ку од  сво јих ста ри јих ко ле га из 
Франк фурт ске шко ле, има оп ти ми стич ни је гле да ње на ово пи та ње, 
што ће се, на да мо се, и ви де ти из из ла га ња ко је сле ди.3)      

Ха бер мас је, на и ме, раз вио је дан са вре ме ни при ступ кри тич-
кој те о ри ји, уз ком би но ва ње фи ло зо фи је и со ци о ло ги је с дру гим 
фор ма ма дру штве не те о ри је, што је ње го вим ра до ви ма да ло су пра-
ди сци пли нар ни ка рак тер. По ред то га, ва жно је ис та ћи да се у ње го-
вом ин те лек ту ал ном и на уч ном раз во ју мо же раз ли ко ва ти не ко ли ко 
фа за. Та ко, на при мер, Љу би ша Ми тро вић из два ја сле де ће фа зе: 
спе ку ла тив но-хер ме не у тич ку, ем пи риј ско-кри тич ку, нео марк си-
стич ку, и ко му ни ка тив но-те о рет ску тј. пост марк си стич ку.4) По пут 
овог, и мно ги дру ги ауто ри сма тра ју да је гло бал на ин те лек ту ал на 
раз вој на ли ни ја код Ха бер ма са ишла: од марк си зма, пре ко кри тич-
ке те о ри је од но сно нео марк си зма, до ко му ни ка тив не те о ри је од-
но сно пост марк си зма и, ко нач но, ис ко ра ка из ње га, ка кон вер ген-
ци ји и ин те гра ци ји те о ри је дру штве ног де ло ва ња (thesocialaction
theory), те о ри је си сте ма (thesystemtheory) и те о ри је сим бо лич ког 
ин тер ак ци о ни зма (thesymbolicinteractionismtheory).

Ха бер мас, као ве ро ват но је дан од нај у ти цај ни јих и нај по зна-
ти јих дру штве них те о ре ти ча ра да на шњи це, и ње го во де ло, за и ста 
фа сци нант ног оби ма и оп се га, ис тра ја ва ју у сво јој ак ту ел но сти и 
ин три гант но сти већ ду же вре ме у свет ским на уч ним кру го ви ма.5) 
3)  Ме ђу тим, не са мо што ће Ха бер мас би ти ве ћи оп ти ми ста од Адор на и Хорк хај ме ра, 

не го ће и из не ти сво ју кри ти ку њи хо ве Дијалектикепросветитељства. О то ме ви де ти: 
Jürgen Ha ber mas, PhilosophicalDiscourseofModernity, The MIT Press, Cam brid ge, MA, 
1987. 

4) Љу би ша Ми тро вић, “New So cial Pa ra digm: Ha ber mas’s The ory of Com mu ni ca ti ve Ac-
tion”, FactaUniversitatis, se ri es: PhilosophyandSociology, Vol. 2, No 6/2, 1999, Uni ver sity 
of Niš, стр. 217; исто и: М. Про ко пи је вић, Споразумевањеирационалност, Струч на 
књи га, Бе о град, 1989, стр. 8.

5) Са оце ном да је реч о јед ном од нај у ти цај ни јих ми сли ла ца на шег вре ме на сла жу се 
мно ги, ка ко до ма ћи та ко и стра ни, ана ли ти ча ри и ин тер пре та то ри Ха бер ма со ве те о-
ри је, па чак и не ки ње го ви кри ти ча ри. Ме ђу та квим оце на ма и кон ста та ци ја ма мо гу 
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Шта ви ше, ње го ва те о ри ја по ста је по себ но ин те ре сант на за ана-
ли зу, раз ма тра ње, пре и спи ти ва ње, па и кри тич ку ре ва ло ри за ци ју 
у на шем вре ме ну, као вре ме ну сме не епо ха, ве ко ва и ми ле ни ју ма. 
Чи ни се, ме ђутм, да би атрак тив ност Ха бер ма со вог те о риј ског ра-
да тре ба ло на ро чи то да до би је на сна зи у слу ча ју Ср би је и дру гих 
пост со ци ја ли стич ких зе ма ља ко је, по ред те ку ће пре лом не раз вој-
не фа зе на гло бал ном ни воу (убр за ва ње и ин тен зи ви ра ње про це са 
гло ба ли за ци је, уз пр во бит но тран сфор ми са ње мо дер ног ли бе рал-
ног у нео ли бе рал ни мо дел де мо кра ти је и, по том, уз све им пли ка-
ци је ко је су из то га про ис те кле и ко је и да ље про ис ти чу, а ме ђу 
ко ји ма је сва ка ко и ге не ри са ње и ши ре ње акут не гло бал не еко мом-
ске кри зе), про ла зе и на уну тра шњем пла ну кроз тзв. тран зи ци о ни 
пе ри од. Ако се, на и ме, у гло бал ним окви ри ма на ме ће ди ле ма да ли 
до са да шња фор ма са вре ме не ли бе рал не де мо кра ти је пред ста вља 
“крај исто ри је” или је то, пак, са мо јед на фа за у де мо крат ском раз-
во ју, од но сно мо дел ко ји би тре ба ло до пу ни ти и ко ри го ва ти, уз да-
ље ње го во ево лу и ра ње, он да та ди ле ма мо ра би ти још зна чај ни ја у 
слу ча ју пост со ци ја ли стич ких зе ма ља. Јер, бу ду ћи да су та дру штва 
ре ла тив но ско ро кре ну ла пу тем де мо кра ти је, те да још увек “уче” 
да је прак ти ку ју, ко ри сно би им би ло да се у том по слу слу же ис ку-
стви ма раз ви је них де мо кра ти ја, али не са мо оним по зи тив ним, већ 
и оним ис ку стви ма са не га тив ним пред зна ком.

По след њих де це ни ја, мо дел ли бе рал не де мо кра ти је до жи вео 
је свој пот пу ни три јумф не са мо над ра зним не де мо крат ским об-
ли ци ма по ли тич ког си сте ма, не го и над дру гим мо де ли ма си сте ма 
де мо кра ти је. Он је упра во пре суд но ути цао на тран зи ци ју пост со-
ци ја ли стич ких зе ма ља, где је би ла, па и још увек је сте, че ста по ја ва 
да се ли бе ра ли зам схва та и као по че так и као нај ви ша тач ка, или 
нај ви ши сте пен, де мо кра ти је. По сто је број ни и раз ли чи ти раз ло зи 

се на ћи и оне: да је Ха бер мас “је дан фи ло зоф ин тер на ци о нал ног фор ма та и ре но меа” 
(Зо ран Ан дрић, “При зна ње Ха бер ма су”, НИН, Ин тер нет: http://www.nin.co.yu/cgi-bin/
print pa ge?fi le na me=/2001-08/30/19511.html); да је он “је дан од нај та лен то ва ни јих умо ва 
по сле рат не не мач ке дру штве не ми сли” (Љу бо мир Та дић, “По јам гра ђан ске јав но сти у 
те о ри ји Јир ге на Ха бер ма са”, пред го вор у: Ј. Ха бер мас, Јавномнење, Кул ту ра, Бе о град, 
1969, стр. В); за тим, да је он “је дан од нај плод ни јих и нај че шће ци ти ра них ауто ра у 
мо дер ној со ци о ло ги ји... та ко ђе нај ви ше пре во ђен не мач ки те о ре ти чар, о чи јем де лу су 
на пи са не број не сту ди је” (Љу би ша Ми тро вић, “New So cial Pa ra digm: Ha ber mas’s The-
ory of Com mu ni ca ti ve Ac tion”, op. cit. , стр. 217-8); или, ка ко ка же је дан од кри ти ча ра 
- Том Ме кар ти (Tho mas McCarthy), у сво јој сту ди ји по све ће ној Ха бер ма со вој кри тич кој 
те о ри ји (TheCriticalTheoryofJürgenHabermas, New York, 1984), он је “до ми нант на 
фи гу ра на ин те лек ту ал ној сце ни у Не мач кој”; као и оце на да је реч о “ве ро ват но нај-
зна чај ни јем дру штве ном те о ре ти ча ру са вре ме ног до ба” (Ђор ђе Ву ка ди но вић, “За што 
Ха бер мас?”, Српскаполитичкамисао, 1-4/96, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1996, стр. 8). 
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ко ји су до ве ли до та квог ста ња ства ри; али сва ка ко да је ли бе рал на 
де мо кра ти ја по ста ла та ко ак ту е лан и при ма мљив об лик по ли тич-
ког си сте ма, из ме ђу оста лог, и за то јер се по ка за ла као ре ла тив но 
успе шан и функ ци о на лан мо дел, по себ но у сво јој мо дер ној ва ри-
јан ти, и то не са мо на За па ду као из вор ном под руч ју ње ног ни ца ња 
и раз во ја, већ и у мно гим дру гим де ло ви ма све та у ко је је “из ве зе-
на”.

Ме ђу тим, ако се же ли за др жа ти је дан објек ти ван при ступ ана-
ли зи, мо ра се при зна ти да и ли бе рал но-де мо крат ски мо дел, а на-
ро чи то ње го ва нео ли бе рал на ва ри јан та, по ка зу је низ мањ ка во сти 
и не до ста та ка, па и не кон зи стент но сти у прак си. Јед но став но, ње-
го ви ефек ти су та кви да ја сно ука зу ју на за кљу чак да тај мо дел 
де мо кра ти је “ни је са вр шен и ни је јед на ко при хва тљив за све ни у 
раз ви је ном, а ка мо ли у ма ње раз ви је ном или не раз ви је ном све ту”.6) 
Ова ква и слич на упо зо ре ња по сто ја ла су и ра ни је, за хва љу ју ћи по-
је ди ним про ниц љи вим умо ви ма ко ји су одав но уочи ли не ке про-
бле ма тич не тен ден ци је ве за не за тај мо дел и на сто ја ли да ука жу на 
њи хо ве не га тив не кон се квен це, али у усло ви ма пост ко му ни стич ке 
нео ли бе ра ли стич ке еуфо ри је ни је би ло до вољ но слу ха за то. Но, 
у са да шњим ре це си о ним усло ви ма, мањ ка во сти и не до ста ци нео-
ли бе рал ног де мо крат ског мо де ла, ма кар на еко ном ско-со ци јал ном 
пла ну, по ста ли су ви ше не го очи глед ни, те се не мо гу и да ље не ги-
ра ти и за по ста вља ти. 

До тран сфор ма ци је мо дер но-ли бе рал не у нео ли бе рал ну де мо-
кра ти ју, као тре ћу ва ри јан ту ли бе ра ли зма7), до шло је у окви ру ши-
рих са вре ме них про це са гло ба ли за ци је. Реч је о та квим гло бал ним 
про це си ма ко ји се од ли ку ју из у зет ном ко млек сно шћу, хи пе рин тен-
зи те том и тур бо ди на ми ком, те се због то га чак го во ри о “тур бо гло-
ба ли за ци ји”8) ко ја је, ка ко ис ти че То мас Фрид ман (Tho mas L. Fri-
6) Ву чи на Ва со вић, Савременедемократије И, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 64.
7) Ва жно је на гла си ти да не по сто ји са мо јед на ва ри јан та ли бе рал ног мо де ла де мо кра ти-

је. Ра ди се о де мо крат ском мо де лу ко ји је до жи вео из ве сне круп ни је тран сфор ма ци је, 
про ла зе ћи кроз раз ли чи те фа зе у свом раз во ју: од кла сич не, пре ко мо дер не, до са вре-
ме не нео ли бе рал не ва ри јан те. По сле ди ца тог раз во ја та ква је да, ка ко ис ти че Шми тер 
(Ph.C. Schmit ter), са вре ме ни трен до ви ко ји ка рак те ри шу нео ли бе рал ни мо дел угро жа-
ва ју основ не прин ци пе на ко ји ма је по чи ва ла прет ход на ва ри јан та ли бе ра ли зма, то јест 
мо дер на ли бе рал на де мо кра ти ја.

8) Пре ма: Ми ро слав Пе чуј лић, Глобализација:Дваликасвета, Гу тен бер го ва Га лак си ја, 
Бе о град, 2002, стр. 16. Под вла чи мо да је реч о са вре ме ним гло бал ним про це си ма, јер 
гло ба ли за ци ја ни је не ка но ва, ра ни је не по зна та по ја ва, то јест про цес. Она пред ста вља 
“јед но уни вер зал но и трај но стре мље ње чо ве чан ства” (М. Пе чуј лић), од но сно исто риј-
ски про цес ко ји је и ра ни је те као, али не рав но мер но и уз ме ња ње свог рит ма, док је 
да нас до сти гао сво је крај ње убр за ње. Да кле, оно што је свој стве но гло ба ли за ци ји XXI 
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ed man), ску пи ла свет од ве ли чи не “ма ло” до ве ли чи не “си ћу шно” 
(tiny). Та кав ин тен зив ни про цес гло ба ли за ци је за хва тио је ско ро 
сва под руч ја са вре ме ног дру штве ног жи во та, до бив ши ти ме сво је 
број не и раз ли чи те ди мен зи је: од еко ном ске, пре ко еко ло шке тј. 
око лин ске, до вој не и дру штве не гло ба ли за ци је. Ма да су све ове 
ди мен зи је ме ђу соб но те сно по ве за не, за те му овог ра да пре вас ход-
но је зна чај на по ли тич ка гло ба ли за ци ја ко ја пред ста вља по себ ну 
вр сту дру штве не гло ба ли за ци је. У на ше вре ме, про це си по ли тич ке 
гло ба ли за ци је, по ред ин тен зи ви ра ња ме ђу на род них ин те гра ци ја и 
раз во ја ин тер на ци о нал них, тран сна ци о нал них и над на ци о нал них 
ин сти ту ци ја, ма ни фе сту ју се упра во и у гло бал ном ши ре њу, па и 
на ме та њу нео ли бе рал не де мо кра ти је за пад ног про фи ла – што је 
по сле дич но до ве ло до то га да се у све ту зна чај но уве ћао број де-
мо кра ти ја, али исто вре ме но и број се ми де мо кра ти ја или ква зи де-
мо кра ти ја. 

Ве ли ки па ра докс са вре ме ног све та је сте, ме ђу тим, то што је, 
упо ре до с тим им пре сив ним по ве ћа њем бро ја де мо крат ских по ре-
да ка у све ту (укљу чу ју ћи и оне ко ји ни су то у су штин ском сми слу, 
али се ипак сма тра ју де мо крат ским), де мо кра ти ја зна чај но из гу би-
ла на свом ква ли те ту, упра во услед та квих гло ба ли за циј ских про-
це са као што су: ин тер на ци о на ли за ци ја и тран сна ци о на ли за ци ја, 
де те ри то ри ја ли за ци ја и де су ве ре ни за ци ја, де ре гу ла ци ја и ли бе ра-
ли за ци ја, уни вер за ли за ци ја и ве стер ни за ци ја од но сно аме ри ка ни-
за ци ја. На тај на чин је до ми нант ни нео ли бе рал ни мо дел до при нео 
да на ци о нал на др жа ва и де мо кра ти ја бу ду су о че не са ни зом иза-
зо ва. У окви ру нео ли бе рал не стра те ги је ко ја “зах те ва ви ше ли бе-
ра ли зма, а ма ње де мо кра ти је”, од но сно кор по ра ти ви стич ко-еко-
ном ску и тр жи шну до ми на ци ју, уз су жа ва ње под руч ја по ли ти ке, а 
ти ме и мо гућ но сти де мо кра ти је, раз ви ја ју се сво је вр сни “про це си 
де де мо кра ти за ци је”.9) Они се огле да ју у: опа да њу ин те ре со ва ња 
гра ђа на за јав не по сло ве и сма њи ва њу њи хо вих оче ки ва ња од јав-
ног из бо ра, те, след стве но то ме, и у опа да њу би рач ке из ла зно сти; 

ве ка је сте то да је она ком плек сни ја, гу шћа и бр жа не го ика да пре у исто ри ји људ ског 
дру штва (видетi: Tho mas L. Fri ed man, “The Third Gre at Era of Glo ba li za tion”, Internatio
nalHeraldTribune, Fri day, March 5, 2004.). 

 Тре ба, ме ђу тим, до да ти да по сто је и дру га чи ја ми шље ња по ко ји ма гло ба ли за ци ја пред-
ста вља ис кљу чи во са вре ме ни фе но мен, од но сно пот пу но но во до ба људ ске исто ри је, 
ко је је за по че ло кра јем 80-тих и по чет ком 90-тих го ди на XX ве ка.

9) Све на ве де но пре ма: Ву чи на Ва со вић, Савременедемократије I, op. cit. , стр. 59, 64-5; 
та ко ђе о то ме и: Ph. C. Schmit ter, “Mo re li be ral, pre li be ral or post li be ral”, JournalofDe
mocracy, Vol. 6, No 1, Ja nu ary, 1995, стр. 17. 
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за тим, у сма ње њу син ди кал ног члан ства, као и ши ри не и ин тен зи-
те та пар тиј ске иден ти фи ка ци је; у ре ду ко ва ној уло зи и зна ча ју ле-
ги сла ту ре и у сма ње ној ста бил но сти елек то рал них ори јен та ци ја. 
Та ко ђе, де мо кра ти ја је угро же на и због де фи ци та ле ги ти ми те та у 
про це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка. Про ши ри ва ње под руч ја и 
уве ћа ва ње тран сна ци о нал них ак тив но сти, уз до но ше ња од лу ка на 
том ни воу, су зи ло је мо гућ ност гра ђа на по је ди нач них зе ма ља да 
ути чу на та кав по ли тич ки про цес и ти ме да упра вља ју, пре ко сво-
јих на ци о нал них вла да, ства ри ма ко је их ди рект но по га ђа ју и ко је 
су од ви тал ног зна ча ја за њих са ме. То отва ра јед но кључ но пи та-
ње - пи та ње за сно ва но сти по ли тич ких од лу ка, до не тих на тран-
сна ци о нал ном ни воу, на по др шци и во љи на ро да, што је за пра во и 
фун да мен та лан прин цип де мо кра ти је; или, дру гим ре чи ма, ни је ли 
ти ме он да угро же на и са ма срж де мо кра ти је. У но вим гло ба ли за-
циј ским усло ви ма по ве ћа не ме ђу за ви сно сти дру шта ва и про ме не 
у схва та њу на ци о нал ног су ве ре ни те та (ре дук ци ја тра ди ци о нал ног 
др жав ног су ве ре ни те та), при о ри тет се, ме ђу тим, да је ле ги ти ми те-
ту ко ји до ла зи од о зго (од стра не ме ђу на род них фак то ра и струк ту-
ра), а не ле ги ти ми те ту од о здо (од стра не на ро да); али про блем је 
што тај “ме ђу на род ни” ле ги ти ми тет не мо же би ти ле ги ти ми тет у 
пра вом сми слу те ре чи. По ред то га, услед све ве ћег ин тен зи ви ра ња 
и про ши ри ва ња ин те гра ци о них про це са, оста је отво ре но и пи та-
ње на чи на ор га ни зо ва ња ре ги о нал не или гло бал не де мо кра ти је (то 
јест де мо кра ти је на ре ги о нал ном или гло бал ном ни воу), с об зи ром 
на то да је би ло те шко ор га ни зо ва ти је и на др жав но-на ци о нал ном 
пла ну у окви ру ве ли ких др жав них те ри то ри ја, а због че га су, из ме-
ђу оста лог, и ство ре ни сло же ни др жав ни об ли ци у ви ду кон фе де-
ра ци ја и фе де ра ци ја.

И по ред чи ње ни це да са вре ме ни про це си гло ба ли за ци је отва-
ра ју мно га пи та ње и ди ле ме, као и да ства ра ју мно го број не ри зи ке 
и не га тив не ефек те, на ро чи то у слу ча ју зе ма ља у раз во ју и тран зи-
ци ји, да нас ни ко не оста је из ван њих; ма да, сва ка ко, по сто ји зна-
чај на ди фе рен ци ја ци ја у уло га ма по је ди нач них дру шта ва, ра зних 
су бје ка та и ин ди ви дуа. С дру ге стра не, ве о ма је ва жно на гла си ти 
да гло ба ли за ци ја има и свој дру га чи ји, по зи тив ни или ства ра лач ки 
лик ко ји се огле да у мо гућ но сти ма ко је она отва ра, а ко је се пре 
све га од но се на мо дер ни за ци ју, на уч но-тех но ло шки раз вој и ино-
ва ци је; рас про сти ра ње мо дер не тех но ло ги је, мо дер ни јег на чи на 
тр жи шног при вре ђи ва ња, пред у зет ни штва, по ли тич ког плу ра ли-



- 18 -

ТЕОРИСКАПОЗИЦИАЈИРГЕНАХАБЕРМАСА...АлександраМировић

зма и људ ских пра ва; као и на ме ђу соб но про жи ма ње раз ли чи тих 
кул ту ра и про ши ри ва ње ду хов них ви ди ка у ло кал ним сре ди на ма.

Сто га, кру ци јал но пи та ње ни је да ли при хва ти ти или од ба ци ти 
гло ба ли за ци ју и у окви ру ње (нео)ли бе рал ни мо дел де мо кра ти је, 
јер је то јед на ла жна ди ле ма; не го ка ко ис ко ри сти ти мо гућ но сти 
ко је они отва ра ју, а исто вре ме но из бе ћи ри зи ке ко је до но се.10) Су-
шти на је, да кле, у то ме да би у све ту рас ту ће ме ђу за ви сно сти гло-
ба ли за ци ју тре ба ло учи ни ти ефи ка сним ин стру мен том раз во ја, и 
то не би ло ка квог, већ ис кљу чи во одр жи вог раз во ја. То пак зах те ва, 
по ред гло ба ли за ци је де мо кра ти је, и де мо кра ти за ци ју гло ба ли за ци-
је, то јест де мо кра ти за ци ју на чи на на ко ји се тај про цес од ви ја, као 
и де мо кра ти за ци ју са мог гло бал ног по рет ка - ин тер на ци о нал них, 
тран сна ци о нал них и на ста ју ћих над на ци о нал них ин сти ту ци ја. Та-
ко ђе, то зна чи и да је “ну жно при ла го ди ти не са мо ли бе рал ни мо-
дел де мо кра ти је зах те ви ма гло ба ли за ци је, већ и зах те ве гло ба ли за-
ци је по тре ба ма ствар не, а не има ги нар не де мо кра ти је”.11) 

Да би се ли бе рал но-пред став нич ки де мо крат ски мо дел очу вао, 
уса вр шио и да ље раз вио нео п ход не су из ве сне ње го ве ко рек ци је и 
до пу не. У кон тек сту тих ну жних по бољ ша ва ња, то јест ко ри го ва ња 
не до ста та ка ли бе рал не де мо кра ти је, ва ља ло би раз мо три ти и Ха-
бер ма сов мо дел дис кур зив не (де ли бе ра тив не) де мо кра ти је. Иако је 
при мен љи вост овог де мо крат ског мо де ла, ма кар за са да, огра ни-
че на, од но сно не мо гу ћа је ње го ва им пле мен та ци ја на ни во це ли не 
по ли тич ког си сте ма, те је он као ал тер на ти ва ли бе рал но-пред став-
нич кој де мо кра ти ји је дан уто пиј ски про је кат, ипак би тре ба ло има-
ти у ви ду ње го ву ко ри сност као по тен ци јал ног ком пле мен та (до-
пу њу ју ћег де ла) по сто је ћих де мо крат ских по ли тич ких си сте ма у 
не ким њи хо вим сло је ви ма и аспек ти ма.

Прем да би у том сми слу Ха бер ма сов дис кур зив ни мо дел де-
мо кра ти је мо гао би ти ко ри стан за пост со ци ја ли стич ке др жа ве на 
њи хо вом пу ту де мо крат ског кон со ли до ва ња и раз во ја, ре ал ност је 
та ква да у на уч ној и струч ној  јав но сти ових дру шта ва не са мо што 
су тај мо дел и Ха бр ма со ва те о ри ја ге не рал но не а трак тив ни, већ 
аутор о ко ме је реч спа да и у круг не по пу лар них те о ре ти ча ра. Ово 
се од но си пре све га на екс-ју го сло вен ске про сто ре. За то по сто ји 
10) Ви ше о ам би ва лент ној при ро ди про це са гло ба ли за ци је, од но сно о иза зо ви ма и шан са-

ма ко је он до но си у: Алек сан дра Ми ро вић,   “Гло ба ли за ци ја: ри зи ци и мо гућ но сти”, 
Политичкаревија, 01/05, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 173-89; 
та ко ђе ви де ти и: Алек сан дра Ми ро вић, Пе тар Ма тић, Изазовиипарадоксиглобализа
ције, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.     

11) Ву чи на Ва со вић, Савременедемократије I, op. cit. , стр. 65.
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ви ше раз ло га, али сви ма њи ма у осно ви сто ји ре ла тив но не по зна-
ва ње или, бо ље ре ћи, не ра зу ме ва ње Ха бер ма со вог те о риј ског опу-
са, иако се ра ди о те о ре ти ча ру за ко га се не мо же ре ћи да је не по-
знат на овим про сто ри ма.12) 

Пре све га, то ме је до при не ла ло ша пре зен та ци ја Ха бе ма со вог 
укуп ног те о риј ског ра да. Ве ћи на ње го вих ра до ва ко ји су об ја вље ни 
у СФРЈ на ста ли су то ком 60-тих и у пр вој по ло ви ни 70-тих го ди-
на XX ве ка, те су од раз ра не фа зе ње го вог ства ра ла штва, ко ја се 
ка рак те ри ше (про)марк си стич ком ори јен та ци јом. Ве ли ке рас пра ве 
у свет ској на уч ној јав но сти око ње го вих ка сни јих де ла, као што 
је она из 80-тих око Теоријекомукативногделовања (1981), а по-
себ но рас пра ва из 90-тих по во дом ње го ве књи ге Фактицитети
важење (1992), ни су на и шле на од јек код нас. То је, да ка ко, ути ца-
ло на ов да шњи ре ла тив но лош при јем Ха бер ма со вог де ла, док се 
де о ма ће ин те ре со ва ње за овог ауто ра све ло на ба вље ње пи та њем 
да ли је он уоп ште, или још увек, и у ко јој ме ри марк сист.13) А упра-
во Ха бер ма со ва но ви ја де ла - по себ но она с кра ја 80-тих и по чет ка 
90-тих XX ве ка – по ка зу ју по ме ра ње у ње го вој по зи ци ји, од нео-
марк си зма ка пост марк си зму и ње го вом пре ва зи ла же њу пу тем раз-
во ја јед не син те тич ке те о ри је. Пре ма ми шље њу не ких ауто ра, по-
12) Са мо у дру гој Ју го сла ви ји об ја вље но је се дам Ха бер ма со вих књи га, као и на де се ти не 

ње го вих чла на ка.
13) Пре ма: Ђор ђе Ву ка ди но вић, “За што Ха бер мас?”, op. cit. , стр. 10.
 Тре ба на гла си ти да се Ха бер ма сов при ступ марк си зму, као јед ном од зна чај ни јих из во-

ра ути ца ја на ње го ве те о риј ске по гле де, ба зи рао на Хорк хај ме ро вој и Адор но вој кри-
тич кој те о ри ји, али и то да је он сво јом кри тич ком те о ри јом дру штва “про ши рио и 
пре ва зи шао ову (марк си стич ку – прим. А.М.) кон цеп ци ју”, за у зев ши нео марк си стич ку 
по зи ци ју ко ју ће ка сни је та ко ђе на пу сти ти (пре ма: Г. За је ча ра но вић, Савременафило
зофија ИИ Вол. , Про све та, Ниш, 1995, стр. 249.).

 Ха бер мас је при мар но марк си зам схва тао као кри ти ци зам, и то нај ви ше као кри ти ци-
зам иде о ло ги је. Ис ти цао је да је марк си зам “фи ло зо фи ја исто ри је у ње ној прак тич ној 
при ме ни”, од но сно “те о ри ја ко ја те жи да про ме ни ствар ност у це ли ни”. На исто риј ски 
ма те ри ја ли зам Ха бер мас је гле дао као на “зна ча јан про грам бу ду ће дру штве не ре во-
лу ци је”. Ме ђу тим, он је сма трао да је нео п ход но да се из вр ши ре кон струк ци ја исто-
риј ског ма те ри ја ли зма, и то не са мо као ме то да, већ и као те о ри је. Сто га ће он у сво јој 
исто и ме ној сту ди ји (Реконструкцијаисторијскогматеријализма, 1976) до ве сти у пи-
та ње не ке основ не исто риј ско-ма те ри ја ли стич ке кон цеп те и прет по став ке, и исто вре-
ме но из вр ши ти из ве сну ње го ву ре ви зи ју. У Ха бер ма со вој вер зи ји, на и ме, исто риј ски 
ма те ри ја ли зам ни је са мо те о ри ја о ра ди кал ним дру штве ним про ме на ма, већ је исто 
та ко и те о ри ја дру штве не ево лу ци је. Под вла че ћи зна чај Марк со вог кон цеп та на чи на 
про из вод ње као кључ ног за ре кон стру и са ње исто ри је, он је исто вре ме но на гла ша вао 
и зна чај ко ји за исто риј ски раз вој има ор га ни за ци о ни прин цип, од но сно про цес ра да 
за сно ван на зна њу и ње го ва ор га ни за ци ја. На тај на чин је до шао до за кључ ка да се 
“дру штве на ево лу ци ја за сни ва на уче њу (ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном) кроз бри гу 
за ре ша ва ње про бле ма са ко ји ма се љу ди су о ча ва ју то ком раз во ја про из вод них сна га” 
(све на ве де но пре ма: Љу би ша Ми тро вић, “New So cial Pa ra digm: Ha ber mas’s The ory of 
Com mu ni ca ti ve Ac tion”, op. cit. , стр. 218.).  
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пут Ђор ђа Па ви ће ви ћа, раз ли ке из ме ђу ње го вих ра ни јих де ла (као 
што су: Јавномнење, Сазнањеиинтерес, Теоријаипракса, итд.) 
и но ви јих огле да ју се у то ме што се ова из ка сни јег пе ри о да пре 
све га од но се на опе ра ци о на ли за ци ју ње го вих ра ни јих за ми сли, те 
уто ли ко од сту па ју од основ ног на цр та ко ји је он из ло жио у ра ним 
фа за ма свог ства ра ла штва.14) 

Дру ги зна ча јан раз лог за не до вољ но по зна ва ње и раз у ме ва ње 
овог ауто ра на ју го сло вен ском и срп ском тлу ле жи у “за и ста ро-
го бат ном, те шко про ход ном сти лу, ко ји већ иона ко ком пли ко ва ну 
ми сао чи ни још не про зир ни јом”.15) Ко нач но, зна чај на, а мо жда и 
нај ве ћа те шко ћа ко ја оне мо гу ћа ва аде кват ну ана ли зу и евен ту ал но 
до бар, или ма кар бо љи, при јем Ха бер ма со вог де ла је сте ње гов ин-
тер ди сци пли нар ни при ступ. Ха бер ма со ва те о ри ја, на и ме, пред ста-
вља ин тер ди сци пли нар ну син те зу у ко јој се пре пли ћу и ме ђу соб но 
на до пу ња ва ју раз ли чи ти аспек ти: од фи ло зоф ских и со ци о ло шких, 
пре ко еко ном ских, прав них и по ли тич ких, до лин гви стич ких и 
етич ких; па је прак тич но не из во дљи во да се из дво ји са мо је дан од 
тих аспе ка та, од но сно би ло ко ји од тих сег ме на та у свом “чи стом” 
об ли ку (на при мер, “чи сто” фи ло зоф ски, или “чи сто” по ли ти ко ло-
шки, или не ки дру ги “чист” сег мент). Услед то га би јед на све о бу-
хват на и  ком пе тент на ана ли за свих ових ре ле вант них под руч ја Ха-
14) По Ђ. Па ви ће ви ћу, та кве раз ли ке су, на при мер, оне у Ха бер ма со вом схва та њу ума или 

пој ма ра ци о нал но сти или, пак, при ро де еман ци па тор ског ин те ре са и ње го ве раз ли ке у 
од но су на прак тич ни. Овај аутор уоча ва и да су не ке раз ли ке у Ха бер ма со вој по зи ци ји 
ви дљи ве већ из тер ми но ло шких раз ли ка у ње го вим ра ни јим и но ви јим де ли ма. “Док је 
ра ни је ви ше ста вљао ак це нат на по јам про тив реч но сти, он се у но ви јим де ли ма го то во 
и не по ми ње. У књи зи FäktizitatundGeltung (Фактицитетиважење – прим. А.М.) из 
1992. он се го то во ис кљу чи во ко ри сти тер ми ни ма на пе то сти и ра спо на.” Ђор ђе Па ви-
ће вић, “По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност”, Српскаполитичкамисао, 1-4/96, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр. 84-5. 

 Та ко ђе, и Том Ме кар ти се ба ви про бле мом (дис)кон ти ну и те та Ха бер ма со ве ми сли, али 
он не раз ли ку је фа зе у ње ном раз во ју до Теоријекомуникативногделовања из 1981. го-
ди не. О то ме ви де ти у већ по ме ну тој Ме кар ти је вој сту ди ји: TheCriticalTheoryofJürgen
Habermas. 

15) Пре ма: Ђор ђе Ву ка ди но вић, “За што Ха бер мас?”, op. cit. , str. 10.
 Та ко ђе, о ин те лек ту ал ном на по ру ко ји је по тре бан за раз у ме ва ње Ха бер ма со ве те о ри је 

го во ре и дру ги на ши ауто ри. Та ко, Љ. Та дић ка же да се Ха бер ма со ва Структурална
промена јавности или ти Јавномнење од ли ку је “олов ном (не мач ком) те жи ном сти ла 
и је зи ка” (Љ. Та дић, “По јам гра ђан ске јав но сти у те о ри ји Јир ге на Ха бер ма са”, op. cit. 
, стр. V). Здрав ко Ку чи нар упо зо ра ва да Ха бер ма сов те жак стил и сло же ност ма те-
ри је ко ју из ла же оте жа ва ју по сао пре во ђе ња, те да до дат ну те шко ћу за раз у ме ва ње 
Ха бер ма со ве те о ри је пред ста вља не а де кват ност пре во да мно гих ње го вих пој мо ва; на 
при мер: Вернунфт се пре во ди као ра зум уме сто као ум, “рад на те о ри ја вред но сти” 
пре во ди се као “вред но сти ра да”, или по јам исти но љу би во сти ко ји се у пре во ду ја вља 
као по јам исти ни тог (З. Ку чи нар, “Кри тич ка те о ри ја Јир ге на Ха бер ма са”, пред го вор 
у: Јир ген Ха бер мас, Теоријаипракса:Социјалнофилозовскестудије, БИГЗ, Бе о град, 
1980, стр. VII).
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бер ма со ве те о ри је би ла ка ко не за хва лан, та ко и фак тич ки не мо гућ 
по сао. У на шим усло ви ма је то, ка ко под вла чи Ђор ђе Ву ка ди но-
вић, до дат но оте жа но ри гид но шћу ди сци пли нар них окви ра, као и 
због ло шег ис ку ства с јед ном дру гом ин тер ди сци пли нар ном син те-
зом - “офи ци јел ним марк си змом”, ко ји је сли чан по об у хва ту овој 
Ха бер ма со вој те о риј ској син те зи. Уз све те раз ло ге, Ха бер ма со вој 
ре ла тив ној не по зна то сти и не по пу лар но сти на овим про сто ри ма 
зна чај но је до при нео и сна жан, ка ко у гло бал ним та ко и у до ма-
ћим окви ри ма, тренд пост мо дер не кри ти ке мо дер но сти и про све-
ти тељ ства, од но сно оних мо дер них вред но сти и иде а ла до ко јих је 
Ха бер ма су по себ но ста ло да се ре а фир ми шу. Та ква “пост мо дер-
на кри ти ка ума”, то јест мо дер ног на сле ђа не са мо да је по губ на, 
већ до би ја и ду бо ко про тив ре чан ка рак тер у на шим “пре мо дер ним 
усло ви ма”.16)

Да би се раз у ме ли Ха бер ма со во по и ма ње де мо кра ти је и мо-
дел де мо крат ског по ли тич ког си сте ма ко ји он кон ци пи ра и раз ви ја 
ну жно је, на и ме, да се прет ход но ис прав но схва ти ње го ва оп шта 
фи ло зоф ско-те о риј ска по зи ци ја, као и да се стек не ду бљи увид у 
ње го ве по је ди нач не пој мо ве, кон цеп ци је и те о ри је, ко ји се пре пли-
ћу у сво јој ме ђу за ви сно сти кроз це ли ну ње го вог те о риј ског опу са. 
Он је до след ном и кон ти ну и ра ном по све ће но шћу иде ја ма ума и 
еман ци па ци је у свом те о риј ском ра ду, као и сво јим дру штве ним 
ан га жма ном, на сто јао да пру жи от пор сна жном раз во ју ан ти про-
све ти тељ ске ми сли и прак се, ко је су у по след њим де це ни ја ма XX 
ве ка вла да ле евро-аме рич ком кул тур ном и те о риј ском сце ном. 
Услед то га је и сам по стао глав на ме та кри ти ке ан ти мо дер ни ста 
ко ји, ина че, пот пу но и не се лек тив но оспо ра ва ју и од ба цу ју чи та во 
на сле ђе мо дер не епо хе.

У осно ви Ха бер ма со ве те о ри је на ла зи се, за пра во, по ку шај 
кри тич ке ре кон струк ци је мо дер не, од но сно по ду хват усме рен на 
ре а фир ма ци ју, уз из ве сну мо ди фи ка ци ју, де мо крат ских и ци ви ли-
за циј ских те ко ви на XVI II и XIX ве ка, ко је је, по ње го вом ми шље-
њу, пот пу но де вал ви рао XX век, обе ле жен зби је ним тра гич ним 
до га ђа ји ма и ве ли ким ис ку ше њи ма: од ве ли ких то тал них ра то ва, 
али и оних, ни шта ма ње ра зор них, ло кал них; пре ко конц-ло го ра и 
ра зних об ли ка то та ли та ри зма; до еко ло шке, па и ме диј ске и уоп-
ште ду хов но-кул тур не кон та ми на ци је. У та квом ам би јен ту, по губ-
ном по људ ски жи вот и би ло ка кав су штин ски на пре дак, ху ма ни-
16) На ве де но пре ма: Ђор ђе Ву ка ди но вић, “За што Ха бер мас?”, op. cit. , стр. 10.
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стич ки им пул си и еман ци па тор ски по тен ци ја ли су не ста ли, док је 
исто вре ме но уто пиј ска енер ги ја усах ну ла. За Ха бер ма са је на тај 
на чин XX век из не ве рио ве ли ке на де ко је су у ње га по ла га не. Јер, 
мо дер на епо ха је, по ње го вом ми шље њу, ство ри ла зна чај не ма те ри-
јал не и нор ма тив не прет по став ке за уни вер зал ну еман ци па ци ју и 
бла го ста ње17); али та кав оп ти ми зам чи та вог но во ве ко вља пот пу но 
је по ко пан и суп сти ту и сан апо ка лип тич ким ду хом но вог пост мо-
дер ни стич ког до ба, ко ји је умно го ме уни штио ве ру у исто риј ски 
про грес, исти ну и сми сао дру штве ног ан га жма на.

Но, и по ред овог, у прин ци пу, по зи тив ног од но са пре ма мо-
дер ној ци ви ли за ци ји, или ба рем пре ма ње ној све тли јој стра ни, Ха-
бер мас не гу би из ви да ни дру гу, там ну стра ну ове епо хе, од но сно 
из ве сне не га тив не и са мо ра за ра ју ће тен ден ци је мо дер но сти. Он је 
све стан ду бо ке кри зе у ко јој су се на шли про јек ти и про гра ми мо-
дер не, и то ка ко у по гле ду со ци јал-по ли тич ког, та ко и кул тур ног и 
те о риј ског аспек та. Та ко ђе, и ње му је ја сно да до ве ћи не тра гич-
них до га ђа ја из XX ве ка ни је до шло са мо услед не ких не срећ них 
окол но сти и на ба зи чи сте слу чај но сти, већ да су они би ли и “... 
ло гич на, ма да не и ап со лут но ну жна кон се квен ца ве ли ке ан тро по-
цен три стич ке, ра ци о на ли стич ке и тех но ло шке но во ве ков не аван-
ту ре”.18) Иако та кве по сле ди це мо дер ни стич ког раз во ја ни су би ле 
са свим очи глед не, на њих се ипак кри тич ки ука зи ва ло, и то са раз-
ли чи тих стра на – од де сни чар ских до ле ви чар ских те о ре ти ча ра и 
прак ти ча ра.

Ха бер мас, да кле, ове кри ти ке мо дер не ци ви ли за ци је ни ка ко не 
пот це њу је; ути сак је да их чак де ли мич но и ува жа ва, тру де ћи се да 
не бу де сле пи бра ни лац мо дер них вред но сти. Ње го ва те мељ на ана-
ли за мо дер ног те о риј ског и по ли тич ког на сле ђа има ла је за циљ да 
од по губ них учи на ка про јек та мо дер не (фи ло зо фи је све сти, су бјек-
ти ви зма тј. прин ци па ума цен три ра ног на су бјект и др.) раз дво ји 
ње го во ху ма ни стич ко и еман ци па тор ско је згро, ка ко би га по том 
кри тич ки ре кон стру и сао. Упра во ода тле про ис ти чу осо бе ност и 
17) Ме ђу та ква до стиг ну ћа и те ко ви не мо дер не, Ха бер мас убра ја: зна чај но, иако у ге о граф-

ском и со ци јал ном по гле ду не рав но мер но, се лек тив но и не рав но прав но, по бољ ша ње 
жи вот них и рад них усло ва; удво стру ча ва ње жи вот ног ве ка; ис ко ре ња ва ње мно гих бо-
ле сти; убла жа ва ње по сле ди ца при род них ка та стро фа; ху ма ни зо ва ње ме ђу људ ских од-
но са; на пре дак у по гле ду по сти за ња вер ске и ра сне то ле ран ци је и при бли жа ва ње пол-
ној рав но прав но сти; као и оп шти по мак у ре га ла ци ји ин сти ту ци о на ли за ци ји људ ских 
пра ва. 

18) На ве де но пре ма: Ђор ђе Ву ка ди но вић, “За што Ха бер мас?”, op. cit. , стр. 8.
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ин три гант ност Ха бер ма со ве по зи ци је, али и мно га ње на не ра зу ме-
ва ња, про тив реч не и по гре шне ин тер пре та ци је.

Мо же мо ре ћи да је Ха бер ма со ва глав на ам би ци ја кри тич ка ре-
кон струк ци ја мо дер не на спрам “пост мо дер них де(кон)струк ци ја 
мо дер но сти” (Ђ. Ву ка ди но вић).19) Та ко он за др жа ва тра ди ци о нал не 
фи ло зоф ско-про све ти тељ ске пој мо ве, као што су: “про грес”, “ум” 
и “исти на”, али вр ши њи хо ву те мељ ну пре ра ду и ре де фи ни са ње 
пу тем уво ђе ња ко му ни ка тив но-те о риј ског ка те го ри јал ног апа ра та, 
и уз де фи ни тив но на пу шта ње но во ве ков не фи ло зо фи је све сти и 
ње ног фун да мен тал ног прин ци па су бјек тив но сти. Сто га, ње го ва 
те о риј ска по зи ци ја има из ба лан си ран, уме рен и суп ти лан ка рак тер. 
Као та ква, она има по тен ци јал да бу де по сре ду ју ћи фак тор из ме ђу 
ди ја ме трал но су прот них те о риј ских крај но сти ко је пред став јла ју: 
с јед не стра не, ор то док сни мо дер ни сти и ра зни тра ди ци о нал но сти, 
а с дру ге ра ди кал ни ан ти мо дер ни сти.

Ме ђу тим, ка ко Ђ. Ву ка ди но вић - ина че је дан од нај бо љих по-
зна ва ла ца Ха бер ма со вог де ла код нас - по себ но на гла ша ва, овај 
по сре ду ју ћи по тен ци јал Ха бер ма со ве из ни јан си ра не по зи ци је ни је 
у до вољ ној ме ри уочен, ни ти вред но ван на аде ква тан на чин у оп-
штој рас пра ви ко ја се рас плам са ла око по смо дер не. Ха бер ма со во 
ре а фир ми са ње мо дер не и ње них вред но сти, пу тем њи хо ве кри-
тич ке ре кон струк ци је, на шло се исто вре ме но на уда ру дво стру ке 
кри ти ке, од но сно оспо ра ва ња ко ја до ла зе од стра не пред став ни ка 
обе по ме ну те те о риј ске крај но сти. С јед не стра не, за ор то док сне 
мо дер ни сте и раз не тра ди ци о на ли сте не при хва тљи ви су Ха бер ма-
со ва нео р то док сност и на вод но на пу шта ње кон цеп ту ал них осно ва 
мо дер не, а ра ни је и марк си зма, као и ње го во чи ње ње, по њи ма, 
ису ви ше ве ли ких усту па ка кри ти ча ри ма мо дер не. С дру ге стра не, 
ан ти мо дер ни сти су Ха бер ма со ву уме ре ност ту ма чи ли као из раз 
сла бо сти и ис тро ше но сти ана хро ног, то та ли тар ног и пре ва зи ђе-
ног про све ти тељ ског кон цеп та ко ји, по њи ма, “оп ста је још са мо у 
сно ви ма све уса мље ни јих за то че ни ка дру штве не ра ци о нал но сти и 
‘оп ште чо ве чан ског’ осло бо ђе ња”.20) При то ме, па ра док сал но је то 
што је че сто за при пад ни ке обе ове ме ђу соб но не по мир љи ве гру пе 
кри ти ча ра упра во Ха бер мас њи хов глав ни про тив ник и оли че ње 
оне су прот не, од но сно дру ге крај ње те о риј ске по зи ци је, иако се 
19) Ibid. , стр. 9.
20) Ibid. , стр. 9.
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сам Ха бер мас кри тич ки по ста вља исто вре ме но и пре ма јед ни ма и 
пре ма дру ги ма.

Ха бер мас се, за пра во, у сво јој по ли тич кој те о ри ји осла ња на 
не мач ку кла сич ну фи ло зо фи ју, али уз на сто ја ње да нор ма тив ни по-
јам ума осло бо ди од ње го вих иде а ли стич ких пре ми са. Он по ку-
ша ва да то оства ри нај пре пу тем осло ба ђа ња те о ри је мо дер не као 
дру штве не ра ци о на ли за ци је од “уну тра шње пој мов не има нен ци је 
пој ма ума”, а по том и укљу чи ва њем, упра во кроз та ко ре кон стру и-
са ну те о ри ју мо дер не, ре де фи ни са ног пој ма ума у “ин хе рент ну ло-
ги ку исто ри је дру штве них зби ва ња”.21) Те о ри ја мо дер не, за јед но са 
те о ри јом ко му ни ка тив ног де ло ва ња и пој мом ко му ни ка тив не ра ци-
о нал но сти, пру жа Ха бер ма су оквир ко ји му ому гу ћу је по ве зи ва ње 
те о ри је ра ци о нал но сти и те о ри је дру штва. Он уво ди по јам ко му ка-
тив ног де ло ва ња, сма тра ју ћи да до пу шта кон цеп ту а ли зо ва ње по ве-
за но сти “све та жи во та”, то јест дру штве не жи вот не по ве за но сти, 
јер “у сре ди ште ста вља ин те рес за је зич ко (ко му ни ка тив но – прим. 
А.М.) спо ра зу ме ва ње као ме ха ни зам ко ор ди ни ра ња де ло ва ња”.22) 
Пој мом ко му ни ка тив не или, ка ко је још на зи ва, прак тич не ра ци о-
нал но сти Ха бер мас, пак, же ли да из бег не ве бе ров ско ре ду ко ва ње 
дру штве не ра ци о на ли за ци је на им пле мен та ци ју циљ не (ин стру-
мен тал не) ра ци о нал но сти, раз ви ја ју ћи том ти пу ра ци о нал но сти 
ал тер на ти ву упра во у ви ду ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти ко јој да-
је при мат у ге не тич ком и нор ма тив ном сми слу.

Кроз све ове те о ри је и кон цеп ци је, као и кроз по јам де ли бе-
ра тив не јав но сти, Ха бер мас раз ви ја кон сти ту тив не еле мен те свог 
дис кур зив ног мо де ла де мо кра ти је. Тај мо дел под ра зу ме ва да се до 
ле ги тим них по ли тич ких од лу ка до ла зи пу тем ин тер ак тив ног дис-
кур са ко ји се во ди у де мо крат ској јав но сти на ба зи ра ци о нал не 
ар гу мен та ци је, с крај њим ци љем по сти за ња ра ци о нал но мо ти ви-
са ног кон сен зу са о оп штем до бру, а то зна чи да се те жи је зич ком 
(ко му ни ка тив ном) спо ра зу ме ва њу свих ак те ра ко ји, као сло бод ни 
и јед на ки, уче ству ју у про це су фор ми ра ња по ли тич ке во ље. Ту је 
сна жно на гла ше на иде ја гра ђан ског са мо за ко но дав ства, по ко јој су 
гра ђа ни исто вре ме но и адре са ти и ауто ри по ли тич ких од лу ка ко је 
се до но се у скла ду са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма и про це ду ра-
ма де ли бе ра тив не ко му ни ка ци је. Сто га, то је је дан про це ду рал ни 
21) На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, “По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност”, op. cit. , стр. 

85.
22) Ju er gen Ha ber mas, TheoryofCommunicativeAction:ReasonandRationalizationofSociety, 

Vo lu me 1, Be a con Press, Bo ston, 1984, стр. 370.
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про је кат пар ти ци па ци је гра ђа на у про це си ма фор ми ра ња дис кур-
зив не во ље, и то не са мо о по себ ним по ли тич ким пи та њи ма, већ и 
о фор мал ним и не фор мал ним по ступ ци ма за до но ше ње де мо крат-
ских од лу ка, као и о на чи ни ма њи хо ве при ме не.

На осно ву ових ка рак те ри сти ка Ха бер ма со вог дис кур зив но-де-
мо крат ског мо де ла мно ги ауто ри про це њу ју, али и он сам то ис ти че 
на ви ше ме ста, да је реч о јед ној кон цеп ци ји ра ди кал не де мо кра-
ти је; док не ки иду и да ље, твр де ћи да тај ра ди кал но-де мо крат ски 
мо дел у би ти пред ста вља об лик са мо у прав ног со ци ја ли зма. Ха бер-
мас је, ме ђу тим, екс пли ци те од ба цио та кве ин тер пре та ци је да је 
са мо у прав ни со ци ја ли зам ра ди кал на де мо кра ти ја, ис ти чу ћи да је у 
усло ви ма са вре ме них ком плек сних дру шта ва мо гу ћа са мо ко му ни-
ка ци о но-те о риј ски схва ће на ра ди кал на де мо кра ти ја.23)

То је, пак, да ло по во да не ким ана ли ти ча ри ма ње го вог де ла, 
по пут Ви ли ја ма Шо јер ма на (W. E. Sche u er man) и Џеј мса Бо ма на 
(Ja mes Boh man), да за кљу че ка ко је он, под ути ца јем до га ђа ја из 
1989. го ди не, од но сно кра ха ре ал-со ци ја ли зма и три јум фа ли бе-
рал не плу ра ли стич ке де мо кра ти је, убла жио свој ра ди ка ли зам и 
на пу стио со ци ја ли стич ку по зи ци ју, па чак и да је ње го ва књи га 
Измеђучињеницаинорми из 1992. “је дан из не на ђу ју ће ли бе ра лан 
рад”.24) Али, та кви за кључ ци су спор ни, пре све га ако се има у ви-
ду да је Ха бер мас знат но пре 1989. го ди не, за пра во  још кра јем 
70-тих го ди на XX ве ка из ра жа вао скеп су у мо гућ ност тран сфор ма-
ци је ка пи та ли стич ког еко ном ског си сте ма по мо де ли ма со ци ја ли-
стич ког смо у пра вља ња.25) С дру ге стра не, као што за па жа и Сте фан 
Грод ник (Step hen Grod nick), Ха бер ма со во де ло  Измеђучињеница
инорми не пред ста вља ни “ре зиг на ци ју” ни “по вла че ње” (retreat), 
ка ко га не ки ту ма че, већ по ку шај син те зе ра ди кал не де мо кра ти је и 
23) О то ме Ха бер мас го во ри у ин тер вјуу: “Ра ци о нал ност и по ли ти ка”, прев. Ни ко ла Цвет-

ко вић и Ђор ђе Ву ка ди но вић, Српскаполитичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 1996, 
стр. 142. 

24) Ja mes Boh man, “Com ple xity, Plu ra lism and the Con sti tu ti o nal Sta te: On Ha ber mas’s Fak
tizitätundGeltung”, Law&SocietyReview 28, No 4, 1994, стр. 16; слич но и: Wil li am 
E. Sche u er man, “Bet we en Ra di ca lism and Re sig na tion: De moc ra tic The ory in Ha ber mas’s 
BetweenFactsandNorms”, у: Pe ter Dews (ed.), Habermas:ACriticalReader, Blac kwell, 
Ox ford, 1999, стр. 153-77.     

25) У ин тер вјуу Телосу, про ле ћа 1979. го ди не, он је из ри чи то од ба цио мо гућ ност та квих 
ре ше ња у слу ча ју за пад них дру шта ва: “Пи та ње је да ли је под са да шњим усло ви ма 
со ци ја ли зам мо гућ као пот пу но де мо крат ско ре струк ту и ра ње еко ном ског си сте ма од 
вр ха до дна, то јест као тран сфор ма ци ја ка пи та ли стич ке еко но ми је по мо де ли ма смо у-
пра вља ња. Не ве ру јем у то.” На ве де но пре ма: На та ли ја Ми ћу но вић, “Ко му ни ка тив ним 
де ло ва њем до дру штве них про ме на”, Српскаполитичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 
1996, стр. 109. 
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ин фра струк ту ре са вре ме них ли бе рал но-пред став нич ких де мо кра-
ти ја. На и ме, под ути ца јем до га ђа ја из 1989. го ди не, Ха бер мас је ту 
са мо до не кле ре ви ди рао сво је схва та ње де мо кра ти је; он при хва та 
ли бе рал ну де мо кра ти ју, али је ди но као кон тек сту ал ни оквир у ко ји 
сме шта сво ју ра ди кал но-де мо крат ску те о ри ју, ко јом се за ла же за 
пре у ре ђе ње по сто је ћих ли бе рал но-де мо крат ских прав них и по ли-
тич ких аран жма на. У сва ком слу ча ју, не спор но је да Ха бер мас и 
да нас има ле ви чар ску ори јен та ци ју, али она мо же би ти по сма тра-
на са мо као пост марк си стич ка и со ци јал де мо крат ска, с об зи ром на 
кон цепт со ци јал не уло ге др жа ве и пред ви ђен ис кљу чи во ево лу тив-
ни на чин де мо крат ских дру штве них про ме на.

Мо же се, та ко ђе, при ме ти ти да ова кав ле ви чар ски на бој код 
Ха бер ма са про из ла зи из ње го вог на сто ја ња да по ми ри две раз ли-
чи те тра ди ци је схва та ња пој ма по ли ти ке и по ли тич ког де ло ва ња: 
кла сич ну тра ди ци ју, ко ја  по ли тич ко де ло ва ње ту ма чи као прак тич-
но зна ње до брог и пра вед ног жи во та, и мо дер ну тра ди ци ју, ко ја по-
ли ти ку схва та као умет ност, или уме шност, и тех ни ку одр жа ва ња 
вла сти, од но сно дру штве не ор га ни за ци је. По сре ду ју ћу уло гу из ме-
ђу ових опреч них тра ди ци ја има ре де фи ни сан нор ма тив ни по јам 
ума. Ка ко ка же Џо шуа Ко ен (Jos hua Co hen): “Цр ве на нит ко ја се 
про вла чи кроз Ха бер ма со ве по ли тич ке спи се је по ку шај да се ис-
пу ни обе ћа ње кла сич ног пој ма по ли ти ке, да дâ прак тич на упут ства 
за ‘до бар и пра ве дан жи вот’, а да се при том не од рек не стро ге, мо-
дер не дру штве но на уч не ана ли зе.”26) 

У но ви је вре ме и Ха бер мас је, по пут мно гих дру гих ауто ра, по-
све тио по себ ну па жњу те ми гло ба ли за ци је, као јед ној од глав них 
те ма у са вре ме ној дру штве ној те о ри ји. Раз ма тра ју ћи иза зо ве пред 
ко ји ма су се на шле на ци о нал на др жа ва и де мо кра ти ја у са вре ме-
ним про це си ма гло ба ли за ци је, он из но си те зу да је у тим но вим 
усло ви ма “пост на ци о нал не кон сте ла ци је” до шло до да љег про ду-
бљи ва ња кри зе ле ги ти ми те та у по ли тич ком од лу чи ва њу. Рас ту-
ћи ле ги ти ма циј ски де фи цит у по ли тич ком про це су од лу чи ва ња, 
Ха бер мас из два ја као је дан од три ва жна аспек та сла бље ња мо ћи 
на ци о нал не др жа ве и ње не де мо крат ске суп стан це услед све ве ће 
еко ном ске, кул тур не и дру штве не ме ђу за ви сно сти у све ту.27)

26) На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, “По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност”, op. cit. , стр. 
83.

27) Као дру га два аспек та гу бит ка на ци о нал но-др жав не ауто но ми је и сла бље ња ње не мо ћи 
у усло ви ма гло ба ли за циј ских про це са, Ха бер мас из два ја: гу би так спо соб но сти др жав-
не кон тро ле и све ве ћу не моћ др жа ве да на по љу по ре за и ор га ни за ци је пред у зи ма 
ко ра ке ко ји би има ли ле ги ти ма циј ско деј ство; при че му из ри чи то на гла ша ва да ту за-
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Он сма тра да је за до во ља ва ње рас ту ће по тре бе за ко ор ди на-
ци јом из ме ђу др жа ва, про ис те кле из њи хо ве све ве ће ме ђу соб не 
за ви сно сти, пу тем ме ђу др жав ног ује ди ње ња (ин те гра ци ја) штет но 
по де мо крат ску ле ги ти ма ци ју. На и ме, иако ми сли да је ин сти ту ци-
о нал но сме шта ње на ци о нал не др жа ве у мре жу тран сна ци о нал них 
спо ра зу ма и ре жи ма зна чај но, јер се на тај на чин у не ким обла сти-
ма по ли ти ке обез бе ђу ју екви ва лен ти за ком пе тен ци је и функ ци је 
ко је је др жа ва из гу би ла на на ци о нал ној рав ни, Ха бер мас упо зо ра ва 
да што су број ни је и ва жни је ма те ри је ко је се ре гу ли шу ме ђу др-
жав ним пре го во ри ма, уто ли ко ви ше по ли тич ке од лу ке гу бе од ле-
ги ти ми те та, од но сно из ми чу де мо крат ском обра зо ва њу ми шље ња 
и по ли тич ке во ље, ко је још увек оста је ве за но са мо за на ци о нал не 
аре не.

Реч је о ле ги ти ма циј ском, то јест де мо крат ском де фи ци ту ко ји 
се ја вља ка да до ђе до пре ме шта ња од лу чи ва ња са на ци о нал ног на 
ме ђу на род ни и тран сна ци о нал ни ни во ме ђу др жав них те ла у ко ји-
ма се де пред став ни ци вла да. Као при мер та квог де мо крат ског де-
фи ци та Ха бер мас узи ма би ро кра ти зо ван про цес од лу чи ва ња бри-
сел ских екс пе ра та у Европ ској уни ји. Он, ме ђу тим, на по ми ње да 
по овом пи та њу  ле ги тим но сти од лу чи ва ња у ор га ни за ци ја ма као 
што је ЕУ, по сто је и дру га чи ја ми шље ња, по пут оног ко је из но си 
Фриц Шарпф (Fritz W. Scharpf). Овај аутор твр ди да ле ги ти ма циј-
ска осно ва од лу ка ко је су ре зул тат пре го во ра вла да ле жи у њи хо вој 
ну жној за сно ва но сти на оп штој са гла сно сти, то јест у мо гућ но сти 
да сва ко уло жи ве то. Ка ко сам Шарпф ка же, ове од лу ке “има ју вла-
сти ту ле ги ти ма циј ску осно ву у пра ви лу да сви уче сни ци мо ра ју 
да се сло же и да се ни ко не ће сло жи ти ако персалдо бу де ло ши је 
ста јао не го у слу ча ју про па сти пре го во ра”.28) Ха бер мас кри ти ку-
је ово ста но ви ште, ис ти чу ћи да та ква ле ги ти ма ци ја, о ко јој го во-
ри Шарпф, има из ве ден и ре ду ко ван ка рак тер. Он за ме ра што се 
у из не том Шарп фо вом ар гу мен ту не узи ма у об зир окол ност да 
над на ци о нал ни спо ра зу ми ни су из ло же ни ле ги ти ма циј ском при ти-
ску јав но сти уну тар на ци о нал них аре на у ис тој ме ри као уну тар-

не ма ру је “фак тич ку ште ту ко ју тр пи фор мал но и да ље по сто је ћи су ве ре ни тет др жа ве”. 
О то ме ви де ти: Јир ген Ха бер мас, “Европ ска на ци о нал на др жа ва под при ти ском гло-
ба ли за ци је”, прев. Алек сан дра Ко стић, Ђор ђе Ву ка ди но вић, Новасрпскаполитичка
мисао, вол. VII (2000), но. 3-4, стр. 139-51. Исто и: Јир ген Ха бер мас, Постнационална
констелација, От кро ве ње, Бе о град, 2002.   

28) Fritz W, Scharpf, “De mo kra tie in dr tran sna ti o na len Po li tik”, u: Ul rich Beck (ed.), Politikder
Globalisierung, Frank furt/M, 1998, 228-253; на ве де но пре ма: Јир ген Ха бер мас, “Европ-
ска на ци о нал на др жа ва под при ти ском гло ба ли за ци је”, op. cit. , стр. 142.
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др жав но од лу чи ва ње (ма да, пре ма Ха бер ма со вој оп штој кри ти ци 
са вре ме ног дру штва, ни ово од лу чи ва ње на уну тра шњем ни воу ни-
је ви ше ве за но за јав ну ле ги ти ма ци ју), као и што се не ува жа ва 
то да обра зо ва ње во ље ин сти ту ци о на ли зо ва но уну тар на ци о нал-
не др жа ве не мо ра да се сво ди на чи сто ства ра ње ком про ми са , то 
јест циљ но-ра ци о нал но ускла ђи ва ње ин те ре са, већ да мо же да бу-
де во ђе но и ин тер су бјек тив но при зна тим нор ма ма и вред но сти ма 
(у скла ду са дис кур зив ним мо де лом де мо кра ти је). Сво јој кри ти ци 
Шарп фо ве од бра не бри сел ског мо де ла екс перт ског од лу чи ва ња, 
Ха бер мас при до да је још не што: да се “не мо же де ли бе ра тив на по-
ли ти ка гра ђа на и њи хо вих пред став ни ка све сти на то ка ко ства ри 
раз у ме ју екс пер ти”.29) 

Ха бер мас Европ ску уни ју ви ди као кон ти нен тал но про стран-
ство ко је је хо ри зон тал но, пре ко тр жи шта, гу сто умре же но, али 
ко је је исто вре ме но вер ти кал но, пре ко по сред но ле ги ти ми ра них 
вла сти, сра змер но сла бо по ли тич ки ре гу ли са но и ин те гри са но. У 
осно ви та квог ста ња ства ри сто је два про бле ма: про блем под ре-
ђе но сти по ли ти ке у од но су на ло ги ку гло ба ли зо ва них тр жи шта, и 
про блем са мо си стем ски по ста вље ног је дин ства, без ње му до ра-
слог и по ли тич ки зре лог европ ског “све та жи во та”, то јест без ко-
му ни ка тив ног де ло ва ња за јед нич ке по ли тич ке јав но сти европ ских 
гра ђа на. По Ха бер ма су, под ре ђе ност по ли ти ке тр жи шту огле да 
се у то ме што по ли ти ка пот чи ња ва дру штво у це ли ни тр жи шним 
струк ту ра ма; а ти ме што ус по ста вља тр жи шта и спро во ди де ре-
гу ла ци о не ме ре, по ли ти ка за пра во ра ди са ма про тив се бе, јер то 
исто вре ме но пред ста вља и де по тен ци ра ње по ли ти ке, од но сно са-
мо о гра ни ча ва ње по ли тич ке мо ћи као ме ди ја за спро во ђе ње ко лек-
тив но оба ве зу ју ћих од лу ка. Сто га, за ла жа у ћи се за тзв. офан зив ну 
ва ри јан ту “тре ћег пу та”30) у про це си ма гло ба ли за ци је и ре ги о нал-
29) Ibid. , стр. 142.
30) У са вре ме ним те о риј ским и прак тич ним рас пра ва ма о гло ба ли за ци ји, Ха бер мас за у-

зи ма по зи ци ју “офан зив не ва ри јан те тре ћег пу та”, ко ја се су прот ста вља ка ко гло ба-
ли сти ма и ан ти гло ба ли сти ма, чи је при сту пе тре ти ра као па у шал не, та ко и по зи ци ји 
“де фан зив не ва ри јан те тре ћег пу та”, ко ја је, по ње му, не што из ни јан си ра ни ја. У овај 
де фан зив ни при ступ “тре ћем пу ту” Ха бер мас свр ста ва “но ви цен тар”, то јест “но ве ла-
бу ри сте” (NewLabor) као нај но ви ју ле ви цу ко ја се при бли жа ва нео ли бе ра ли зму ти ме 
што се ру ко во ди на че лом да “не ма уз ми ца ња по сле под ре ђи ва ња по ли ти ке им пе ра ти-
ви ма тр жи шно ин те гри са ног свет ског дру штва” (Ibid., стр. 145.). По ње му, про та го ни-
сти ове ва ри јан те “тре ћег пу та” при хва та ју ли бе рал ну ре дук ци ју со ци јал не јед на ко сти 
на јед на кост шан си, уз оче ки ва ње да се сви гра ђа ни оспо со бе да бу ду “пред у зи ма чи” 
ко ји се са ми бри ну о се би, та ко што раз ви ја ју ини ци ја ти ву и пре у зи ма ју лич ну од го вор-
ност, уме сто да ко ри сте со ци јал ну по моћ; док др жа ва тре ба да има ак тив ну уло гу са мо 
у ква ли фи ко ва њу и при пре ми гра ђа на за так ми че ње.
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не ин те гра ци је, он за го ва ра обр нут про цес ко ји би во дио над ре ђе-
но сти по ли ти ке у од но су на тр жи ште, од но сно ја ча њу по ли тич ке 
мо ћи. То би, по ње го вом ми шље њу, би ло мо гу ће у окви ру ве ћих 
по ли тич ких је ди ни ца и тран сна ци о нал них ре жи ма ко ји би ком-
пен зо ва ли функ ци о нал не гу бит ке на ци о нал не др жа ве, али та ко да 
при том не по ки да ју ла нац де мо крат ске ле ги ти ма ци је. Ме ђу тим, 
има ју ћи у ви ду при мер Европ ске уни је, Ха бер мас об ја шња ва да 
са мо ства ра ње ве ћих по ли тич ких је ди ни ца још увек ни шта не ме-
ња у по гле ду пр вен ства тр жи шне ин те гра ци је; те, по зи ва ју ћи се на 
Ема ну е ла Рих теа (Ema nuel Ric hte), за кљу чу је: “По ли ти ка мо же да 
‘су стиг не’ гло ба ли зо ва на тр жи шта тек ка да бу де би ло мо гу ће да 
се за свет ску уну тра шњу тр го ви ну на ду жи рок ство ри до вољ но 
из др жљи ва ин фра струк ту ра, ко ја ипак не ће би ти одво је на од де мо-
крат ских про це са ле ги ти ма ци је.”31) 

Ка да је, пак, реч о пер спек ти ви Европ ске уни је, “офан зив но 
ста но ви ште” зна чи за ла га ње за то да се пре ва зи ђе са да шњи ста ди-
јум са ве за др жа ва и да се Уни ја да ље раз ви ја до пра ве фе де ра ци је, 
то јест европ ске са ве зне др жа ве. Ха бер мас сма тра да би са мо та да  
ЕУ мо гла да стек не по ли тич ку моћ нео п ход ну за до но ше ње од лу ка 
ко је би ко ри го ва ле тр жи шта и за спро во ђе ње пра ви ла ко ја би има-
ла ре ди стри бу тив ни учи нак – у сми слу по сти за ња ускла ђе но сти, а 
не по рав на ња из ме ђу по је ди них дру шта ва с раз ли чи тим сте пе ном 
раз во ја. То про ши ре ње мо ћи по ли тич ког де ло ва ња Уни је ну жно 
под ра зу ме ва и упо ред но про ши ре ње ле ги ти ма циј ске осно ве по-
ли тич ког од лу чи ва ња, од но сно про ши ре ње про це са де мо крат ског 
обра зо ва ња во ље ван на ци о нал них гра ни ца, на европ ски ни во, што 
би омо гу ћи ло и ле ги ти ми ра ло по зи тив но ко ор ди ни ра не европ ске 
по ли ти ке. Али, та кво про ши ре ње ле ги ти ма циј ске осно ве са сво је 
стра не зах те ва про ши ре ње те ме ља со ли дар но сти; у сми слу да се 
со ли дар ност ко ја је до са да по сто ја ла са мо на на ци о нал ној рав ни – 
као сли дар ност гра ђа на на ци о нал не др жа ве, про ши ри и на гра ђа не 
Уни је – као со ли дар ност европ ских гра ђа на.
31) Јир ген Ха бер мас, “Европ ска на ци о нал на др жа ва под при ти ском гло ба ли за ци је”, op. 

cit., стр. 147. У ве зи  са овим Ха бер мас да је и јед ну зна чај ну на по ме ну: да ка да се го-
во ри о по ли ти ци ко ја “су сти же” тр жи ште и ко ја му је “до ра сла”, не ми сли се на так ми-
че ње у мо ћи из ме ђу по ли тич ких и еко ном ских ак те ра, већ пре на кон ку рен ци ју из ме ђу 
раз ли чи тих ме ди ја (нов ца и по ли тич ке мо ћи). У том кон тек сту, он ка же: “Упо тре ба 
ле ги тим не мо ћи ме ри се дру гим кри те ри ју ми ма, а не кри те ри ју ми ма успе шно сти; за 
раз ли ку од по ли тич ких по ре да ка, тр жи шта, на при мер, не мо гу да бу ду де мо кра ти зо ва-
на” (Ibid.).
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Мо же мо, да кле, при ме ти ти да оно што је пре ма Ха бер ма су 
нео п ход но за оства ри ва ње ње го ве ви зи је европ ске бу дућ но сти је-
сте “европ ско ци вил но дру штво” и за јед нич ка европ ска по ли тич ка 
јав ност као аре на у ко јој би се дис кур зив ном ко му ни ка ци јом об ра-
ди ле те ме од за јед нич ке ва жно сти . Ме ђу тим, то је упра во оно што 
не до ста је; па ће и сам Ха бер мас из ја ви ти да је не по сто ја ње зајд-
нич ке по ли тич ке јав но сти је ди на пра ва пре пре ка за ус по ста вља ње 
де мо крат ске Евро пе. Има ју ћи то на уму, он по ру чу је: “Да ли ће би-
ти ус по ста вље на ова ква ко му ни ка циј ска ме ђу за ви сност не за ви си 
(ка кве иро ни је!) ни од ко је гру пе ви ше, не го од са мих ин те лек ту-
а ла ца, ко ји бес крај но уму ју о Евро пи, без да ишта учи не за њу.”32) 
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Сажетак
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издвајаућињенепосебневидовегенерисанеизрелација
знањаимоћииинструментализованеуциљуоства
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градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
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Ср би је.



- 36 -

ЈАВНОСТИРАЦИОНАЛНОСТМиленаПешић


РАЗВОЈДИСКУРСАРАЦИОНАЛНОСТИ

Rа ци о нал ност, као и све ком плек сне ка те го ри је од ли ку је ве ли ка 
зна чењ ска раз у ђе ност и кон тек сту ал на усло вље ност. У кон тек-

сту про ми шља ња дру штва и ње го вог уре ђе ња, ра ци о нал ност је са-
гле да ва на  ди ја хро ниј ски, по чев од вре ме на ње ног пр вог си сте мат-
ског при ме њи ва ња ко је ве зу је мо за ста ре Гр ке, пре ко оп сер ви ра ња 
ње ног усто ли ча ва ња у вр хун ски зах тев вре ме на у до ба ра ци о на ли-
зма и про све ти тељ ства, од но сно ње ног ве зи ва ња за по ја ву мо дер-
ног до ба. Син хро ниј ски при ступ под ра зу ме вао је  ап стра хо ва ње 
уни вер зал них прин ци па ра ци о нал но сти, да кле ње но по сту ли ра-
ње као оп штег, есен ци јал ног пој ма, од но сно утвр ђи ва ње оп штих 
ти по ва ра ци о нал но сти.  Та ко,  Макс Ве бер раз ли ку је три вре сте 
ра ци о на ли зма: на уч но-тех но ло шки, ме та фи зич ко- етич ки и прак-
тич ки. Утвр ђи ва ње конкретних фор ми ра ци о нал но сти и њи хо вих 
ра зно ли ких ефе ка та сле ди ли ни ју де кон струк ци је ве ли ког  про све-
ти тељ ског на ра ти ва ра зу ма као по гон ске сна ге про гре са (уво ђе ње 
ра ци о нал них прин ци па у сфе ру ор га ни за ци је дру штва, еко но ми-
је, упра вља ња; раз вој   на уч них науке, технологије и би ро кра ти је, 
суд здра вог ра зу ма као вр хов ни ар би тер у чо ве ко вој ори јен та ци ји у 
све ту, се ку ла ри за ци ја дру штва). Овај на ра тив  ре ла ти ви зо ван  је и 
број ним те за ма ко је не га тив не аспек те мо дер но сти, као што су, на 
при мер би рок та и за ци ја дру штва де тра ди ци о на ли за ци ја и гу би так 
осно ва за јед ни штва, су прот ста вља ју јед но знач но схва ће ну иде ју о 
на прет ку за сно ва ном на ра зу му.

У до ба про све ти тељ ства, ин стру мен та ли за ци ја пој ма ра ци о-
нал но сти би ла је сло же на и ви ше стру ка. Ни ка да пре ни по сле ра-
ци о на ли за ци ја ни је по ста ла иде о ло ги ја вре ме на. Уз ди гав ши фе но-
мен кри ти ке до ста ту са вр хун ског зах те ва вре ме на, про све ти те љи 
и сви оста ли ли бе рал но ори јен ти са ни ми сли о ци осам на е стог ве ка 
те ма ти зо ва ли су јав ност као прин цип/ме ха ни зам/су бјект кон тро ле 
и ра ци о нал не кри ти ке вла сти; ар кан ској ап со лу ти стич кој вла да ви-
ни су прот ста вљан је прин цип тран спа рент но сти ње них ме ха ни за-
ма, уво де ћи као на че ло ле ги ти ми за ци је вла сти ње но сво је вољ но и 
ра ци о нал но при хва та ње од стра не оних ко ји ма се вла да. На осам-
на е сто ве ков ној  ве ри у ап со лут ну ра ци о нал ност те ме љи ла се иде ја 
о мо гућ но сти ра ци о на ли за ва ња по ли ти ке у име мо ра ла. Бу ду ћи да 
се до исти не нај лак ше до ла зи у сло бод ној, на ар гу мен ти ма за сно-



стр:3554.

- 37 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

ва ној ди ску си ји, ме ди ју мом ове ра ци о на ли за ци је сма тра на је упра-
во јав на, де мо крат ска рас пра ва.   

По ла зе ћи од про све ти тељ ске ве ре у „кон вер ген ци ју сло бо де, 
ин те ре са и ума“, Ема ну ел Кант схва тао је јав ност и као ме тод про-
све ћи ва ња, и као прин цип  др жав ног прав ног по рет ка и као прин-
цип (ме ђу на род не) по ли ти ке. 2) Јав ност фи гу ри ра као са став ни део 
прак тич ко-мо рал ног сми сла ње го ве фи ло зо фи је. Кан то во по и ма ње 
јав но сти те ме љи се на прав но-фи ло зоф ском раз ви ја њу два те мељ-
на прин ци па: прин ци па на род ног су ве ре ни те та и прин ци па пу бли-
ци те та. На род ни су ве ре ни тет у Кан то вој ин тер пре та ци ји про из-
ла зи из „иде је кон сти ту ци је“ ко ја је у са гла сно сти са при род ним 
пра вом љу ди; „пра вом да они ко ји се за ко ну по ко ра ва ју исто вре-
ме но ује ди ње ни тре ба да бу ду и они ко ји га до но се“. Као мо рал ни 
и прав ни ре гу ла тив ни прин цип, пу бли ци тет сва кој од лу ци, пра ви-
лу и мак си ми на ме ће кри те ри јум оп што сти као јав не по сре до ва-
но сти/ при хва ће но сти. Фор ма пу бли ци те та, као услов ле ги ти ми-
за ци је прет по ста вља да од ре ђе ни став, од лу ка или по сту пак мо гу 
би ти јав но об зна ње ни, обра зло же ни и бра ње ни без на и ла же ња на 
зна ча јан от пор. Овај прин цип оба ве зу ју ћи је и за за ко но дав це и за 
оне ко ји тре ба да по шту ју за ко не. Тек по што су под врг ну те те сту 
пу бли ци те та, по ли тич ке од лу ке по твр ђу ју сво ју пра вед ност и мо гу 
би ти тран спо но ва не у сфе ру за ко на.  Да би по ли ти ка би ла у скла ду 
са пра вом и мо ра лом  „све по ли тич ке рад ње мо ра ју пред јав но шћу 
би ти сво дљи ве на осно ве за ко на ко ји су се са ми по ка за ли пред јав-
но шћу као оп шти и на уму за сно ва ни“3)

2) Иако те о риј ско оп сер ви ра ње пре о кре та ња вла дар ског су ве ре ни те та у на род ни су ве-
ре ни тет мо же мо пра ти ти од Хоб са, пре ко Ло ка, Ру соа, Пјер Ма но на па до Кан та, тек 
он јав ност пот пу ни је од ре ђу је као ор га ни за ци о ни прин цип по ли тич ког по рет ка, сма-
тра Ђ. Па ви ће вић.  „По Кан ту, гра ђан ско ста ње, од но сно др жа ва има сво ју осно ву у a 
pri o ri  да тим прин ци пи ма за ко но дав ног ума. Оно има за циљ да, под усло вом оп штег 
спољш њег за ко но дав ства про пра ће ног вла шћу, сва ко ме га ран ту је ње го ву си гур ност у 
за јед ни ци с дру гим љу ди ма (...) др жа ва по сти же сво ју свр ху ти ме што га ран ту је пра во 
као сред ство сло бо де“. Јер, пре ма Кан ту „ пра во је огра ни ча ва ње сва чи је сло бо де на 
услов ње не са гла сно сти са сло бо дом сва ко га, уко ли ко је то мо гућ но пре ма не ком оп-
штем за ко ну“. У скла ду са овим оп штим пој мом пра ва, Кант од ре ђу је и јав но пра во као 
„укуп ност спо ља шњих за ко на ко ји омо гу ћа ва ју пот пу ну са гла сност сло бо де са сло бо-
дом сва ког дру гог“. Гра ђан ско уре ђе ње пред ста вља за Кан та „од нос сло бод них љу ди 
ко ји се ипак на ла зе под при нуд ним за ко ни ма.“  (Кант, Е, Ум и сло бо да, из да ње ча со пи са 
„Иде је“,  Бе о град, 1974, стр. 15; Па ви ће вић, Ђ., „Јав ност“, Критичкипојмовникцивил
ногдруштва, стр.148-151)

3) Ово пра во да они ко ји се за ко ну по ко ра ва ју тре ба да бу ду и они ко ји га до но се пред-
ста вља за Кан та не што што ле жи у осно ва ма свих др жав них об ли ка. По ли тич ка за јед-
ни ца за ми шље на у скла ду са том иде јом „у пој мо ви ма чи стог ума зо ве се пла тон ским 
иде а лом“ и по ње му ни је из ми шљо ти на већ нор ма за сва гра ђан ска уре ђе ња уоп ште. У 
скла ду са овим, „ду жност мо нар ха је  да с на ро дом по сту па ју по прин ци пи ма ко ји су у 
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Јав ност  за Кан та пред ста вља ор га ни за ци о ни прин цип  ра ци-
о нал ног по ли тич ког по рет ка, ко ји се оства ру је пу тем пу бли ци те та 
као прав но уте ме ље ног прин ци па по сре до ва ња по ли ти ке и мо ра ла; 
ко ји ме ђу соб но су ко бље не, по је ди нач не ци ље ве и ин те ре се пре тва-
ра у оп ште до бро. Пу бли ка ко ја ре зо ну је јав но употребљавајући 
свој ум, те ти ме и  са ма се бе про све ћу је, пред ста вља за пра во по-
ли тич ки ак тив ну јав ност, као по сре ду ју ћу ин стан цу из ме ђу др жа-
ве и дру штва, сфе ру кон тро ле, кри ти ке и ле ги ти ми за ци је од лу ка 
вла сти. Пу бли ци тет се у окви ру ове функ ци је јав но сти ја вља упра-
во као прин цип ко ји обез бе ђу је са гла сност по ли ти ке са мо ра лом и 
ра зу мом. 4)

Ова уло га јав но сти оства ру је се у дру штву ко је ка рак те ри ше 
за кон ски од ре ђе на и за шти ће на сло бо да, по де ла вла сти и ре пре-
зен та тив ни си стем, а пу тем гла са ња и јав не упо тре бе ума; али са мо 
ако је пот пу но сло бод на она мо же до не ти про све ће ност љу ди ма. 
Сва ки је гра ђа нин, по Кан ту,  по зван да у свој ству на уч ни ка са оп-
шти пу бли ци сво је до бро про ми шље не ми сли. Спре ча ва ње сло бо-
де ова квих по ду хва та не зна чи са мо ус кра ћи ва ње гра ђан ских  пра-
ва спрам нај ви шег на ред бо дав ца као ре пре зен та на род не во ље, већ  
зна чи и ње го во и ли ша ва ње зна ња о оно ме што би он ка да би знао 
и сам ис пра вио; а од су ство ова квих уви да упра во во ди мо нар ха у 
про тив реч ност са по зи ци јом на род ног су ве ре на. 5) 

скла ду са ду хом за ко на о сло бо ди (ка кав би на род об да рен  зре лим умом сам се би про-
пи сао), иако се до слов но ње го ва са гла сност не би тра жи ла.“ (Кант, Е., Умислобода, 
стр.189)  „Кант фор му пу бли ци те та ве зу је за по јам прав де нај пре у од но су на уну тра-
шње др жав но пра во, од но сно мо гућ ност по сто ја ња пра ва уоп ште, а за тим по ста вља у 
основ по ли тич ке оба ве зе и ме ђу на род не по ли ти ке. Пр ви на ве де ни прин цип ус по ста-
вља ве зу из ме ђу мо ра ла, јав но сти и пра ва, а дру ги ус по ста вља ве зу пра ва, јав но сти и 
по ли ти ке. (Па ви ће вић, Ђ., „Јав ност“,Критичкипојмовникцивилногдруштва, стр. 153; 
Ха бер мас, Ј., Јавномнење, стр.140-141)

4) По ли тич ка за јед ни ца за ми шље на у скла ду са том иде јом „у пој мо ви ма чи стог ума зо ве 
се пла тон ским иде а лом“ и по ње му ни је из ми шљо ти на већ нор ма за сва гра ђан ска уре-
ђе ња уоп ште. У скла ду са овим, „ду жност мо нар ха је  да с на ро дом по сту па ју по прин-
ци пи ма ко ји су у скла ду са ду хом за ко на о сло бо ди (ка кав би на род об да рен  зре лим 
умом сам се би про пи сао), иако се до слов но ње го ва са гла сност не би тра жи ла.“ (Кант, 
Е., Умислобода, стр.189)  „Кант фор му пу бли ци те та ве зу је за по јам прав де нај пре у 
од но су на уну тра шње др жав но пра во, од но сно мо гућ ност по сто ја ња пра ва уоп ште, а 
за тим по ста вља у основ по ли тич ке оба ве зе и ме ђу на род не по ли ти ке. Пр ви на ве де ни 
прин цип ус по ста вља ве зу из ме ђу мо ра ла, јав но сти и пра ва, а дру ги ус по ста вља ве зу 
пра ва, јав но сти и по ли ти ке. (Па ви ће вић, Ђ., „Јав ност“,Критичкипојмовникцивилног
друштва, стр. 153; Ха бер мас, Ј., Јавномнење, стр.140-141).

5) Кант ту пра ви вр ло зна чај ну раз ли ку из ме ђу јав не и при ват не упо тре бе ума. Јав на упо-
тре ба  ума под ра зу ме ва  исту па ње пред пу бли ком у свој ству на уч ни ка ко ји о не че му 
ре зо ну је, про су ђу је и тре ба да бу де сло бод на; за раз ли ку од ње при ват на упо тре ба ума 
као вр ше ње не ке функ ци је или слу жбе под ле же огра ни че њи ма да тог по ло жа ја. Реч је 
за пра во о од но су по је дин ца и др жав ног ауто ри те та. „Јав на сфе ра за ми шља се, да кле, 
као сфе ра у ко јој се по себ не ин ди ви уе обра ћа ју дру ги ма у пот пу ној сло бо ди и у сво је 
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Већ сре ди ном 19. ве ка, са ома со вље њем гла сач ког пра ва а ти-
ме и јав но сти,  ве ра у мо гућ ност оства ри ва ња ра ци о нал ног дис-
кур са и јав ног мње ња као ње го вог екви ва лен та утих ну ла је и би ла 
сме ње на ам би ва лент ним по гле дом на фе но мен. Те о риј ски на по ри 
од но си ли су се на раз ре ше ње кон тро верз ног пи та ња о то ме ка ко 
по ста ви ти гра ни це штет ном деј ству јав ног мње ња, пре све га ње га 
његовој ира ци о нал но сти,  а не угро зи ти иде ју о гра ђан ским пра-
ви ма, од но сно ка ко ува жи ти ње гов суд а одр жа ти прин цип ра ци-
о нал но сти у до но ше њу дру штве но ре ле вант них од лу ка. Од та да у 
фо кус про ми шља ња до ла зи не га тив ни по тен ци јал јав ног мње ња, 
не по у зда ност ње го вог су да, ње го ва  некомпетентност, инерт ност и 
ком фор ми зам, ра њи вост на раз не ви до ве ма ни пу ла ци ја, а по себ но 
фе но мен „ти ра ни је ве ћи не“, ко ји је ме ђу пр ви ма оп сер ви рао Алек-
сис Де То квил.  6)

АМБИВАЛЕНЦИЈАЈАВНОСТИ

 Као је дан од од го во ра на пи та ње за што је сва ки по ку шај од-
ре ђе ња јав но сти пра ћен број ним кон тро вер за ма, на ме ће  се чи ње-
ни ца да је сам фе но мен ам би ва лен тан. Реч је о ба зич ној про тив-

лич но име, док је при ват но по вла че ње по ве за но с вр ше њем гра ђан ске или  ...(про фе-
си о нал не) ду жно сти. Кроз ова кву се ман тич ку ин вер зи ју оцр та ва се но ва по де ла при 
ко јој се јав но и по је ди нач но ви ше не су прот ста вља ју као у 17. ве ку, не го прак са, ра ни је 
озна че на као при ват на, од ре ђу је про стор јав ног раз ми шља ња и за у зи ма ње по ли тич ког 
ста ва.“ (Ко стан, И.,  Ле брен, Ф., Шар ти је Р., „Ли ко ви но вог вре ме на“, Историјапри
ватногживота3, Ари јес, Ф., Ди би, Ж., прир. , Clio, Бе о град, 2002, стр. 26-27 )

6) Си ту а ци ја се, на и ме, бит но ме ња на кон ра не фа зе ли бе ра ли зма, са до ла ском ли бе ра ла 
на власт, и са успо ном рад нич ке кла се и ши ре њем гла сач ког пра ва. Ути цај не про све ће-
них и фи нан сиј ски нео д го вор них ни жих ста ле жа на про це се по ли тич ког од лу чи ва ња 
ли бе ра ли сма тра ју  ве о ма штет ним. Та ко се с опа да њем про све ти тељ ског по ве ре ња у 
уну тра шњу ра ци о нал ност јав не сфе ре и мо гућ ност дру штве не са мо ре гу ла ци је уну тар 
по ља јав но сти, ја вља ам би ва лен ци ја у ње ном схва та њу код Хе ге ла, Марк са, То кви ла 
и Ми ла. Сви они „по ме ра ју гле ди ште са јав но сти, као нор ма тив не кон струк ци је ко ја 
пре тен ду је на оп штост, на  ње ну со ци јал ну струк ту ри са ност и ем пи риј ску си ту и ра-
ност, од но сно јав но мње ње“.(Па ви ће вић, Ђ.,  „Јав ност“,Критичкипојмовникцивил
ногдруштва, стр. 156-157) . Од ба цу ју ћи „раз бор го ми ле“ То квил и Мил се за ла жу за 
ре пре зен та тив ну вла ду, од но сно „до бро од ме ре на схва та ња ли ца обра зо ва них за то.“ 
(Ха бер мас, Ј.,Јавномнење, стр. 169-173. )  Као пред став ник ста ре па ри ске ари сто кра-
ти је, То квил је био је дан од пр вих дру штве них ми сли ла ца ко ји су кри тич ки осмо три ли 
и ана ли зи ра ли фе но мен ре во лу ци је и на ста нак но вог дру штве ног по рет ка – ли бе рал ног 
ка пи та ли зма и пар ла мен тар не де мо кра ти је, ра ђа ње гра ђан ског дру штва. По ве зу ју ћи 
про це се од ши рег зна ча ја за дру шво, као што су ра ђа ње мо дер не др жа ве, ре во лу ци ја, и 
оп ста нак ин стру ме на та вла сти ко је је ап со лу ти стич ка др жа ва при ме њи ва ла; са гле да ва-
ју ћи на лич је де мо крат ских про це са, То квил се фо ку си рао на од нос же ље ног и по стиг-
ну тог. Оп шир ни је у: А. Де То квил,ДемократијауАмерици,  Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002; Старирежимиреволуција, 
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, С.Кар лов ци, Н.Сад, 1994; Ђур ко вић, М., 
ПолитичкамисаоЏонаСтјуартаМила, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 333-
335. 
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реч но сти ко ја се ис по ља ва кроз ам би ва лен ци ју ње них основ них 
функ ци ја – кри тич ке/ ли бер тет ске  и кон фор ми шу ће/ ста би ли зу ју-
ће/ле ги сла тив не функ ци је.7)

Кри тич ка функ ци ја угра ђе ња је у осно ве раз у ме ва ња јав но сти 
још од са мих по че та ка, ли бе рал ног  по сту ли ра ња пој ма. Јав ност је 
схва та на као пу бли ка гра ђа на ко ја ра ци о нал но про ми шља пи та ња 
од оп штег, јав ног зна ча ја; она ре а гу је на про бле ма тич не си ту а ци-
је, кон тро верз на пи та ња и ре ле вант не про бле ме, зах те ва од над ле-
жних ини ци ја ти ву за њи хо во раз ре ша ва ње, раз ма тра по ну ђе не и 
ал тер на тив не мо гућ но сти ре ше ња и вр ши при ти сак ка по сти за њу 
ра ци о нал не са гла сно сти раз ли чи тих гле ди шта. Као но си лац кри-
те ри ју ма јав ног ре зо но ва ња и дру штве ног вред но ва ња  јав ност се 
угра ђу је се у са мо функ ци о ни са ње си сте ма де мо крат ске вла сти и 
упра во то чи ни осно ву ње ног про из во ђе ња ле ги ти ми те та по ли тич-
ког по рет ка. Оства ри ва ње кри тич ке функ ци је јав но сти, ка ко при-
ме ћу је Ј. Хабермас, струк тур но је омо гу ће но ње ном со ци јал ном 
по зи ци јом: она уче ству је у про це су од лу чи ва ња, а из ван је по ља 
вр ше ња вла сти и ње ног не по сред ног ути ца ја. Са деј ством кри ти ке 
јав но сти и вла да ви не пра ва, уз од го ва ра ју ће ме диј ско по сре до ва ње 
јав не де ба те, власт се при мо ра ва да при хва ти јав ну оце ну/кри ти ку, 
уко ли ко же ли да за др жи свој ле ги ти ми тет.8)

   Ин тер пре та ци је ста би ли зу ју ће/кон фор ми зу ју ће функ ци је 
јав но сти вр ло су раз ли чи те и кре ћу се у ра спо ну од по до зре ња до 
афир ма ци је, за ви сно од то га „да ли је у пи та њу кри ти ка ма сов-
ног дру штва, или је ак це нат на ста би ли зу ју ћем по тен ци ја лу де мо-
крат ских ин сти ту ци ја“. Ка па ци тет јав ног мње ња за урав но те жа ва-
ње по ли тич ког жи во та за сно ван је на мо гућ но сти пре ва зи ла же ња 
кон фли ка та и њи хо вог не у тра ли са ња у по љу кон сти ту ци о нал не 
са гла сно сти, од но сно ре гу рал них из бор них про це са и про це ду ра, 
ре фе рен ду ма, петиција, и дру гих об ли ка гра ђан ских ини ци ја ти ва. 
Основ на прет по став ка ове функ ци је јав но сти ле жи у  дру штве ној/
кон фор ми стич кој ди мен зи ји чо ве ко ве при ро де, у скла ду с ко јом он 
7) „(...) Ре во лу ци ја спа ја ове две одво је не функ ци је јав ног мне ња – кри ти ку и ле ги сла ти ву. 

Устав из 1791. укр шта прин цип на род ног су ве ре ни те та са прин ци пом пар ла мен тар не 
прав не др жа ве, ко ја прав но обез бе ђу је по ли тич ки де лат ну јав ност.“, Ха бер мас, Јавно
мнење стр.129 ;  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја” ,стр. 179-181, 
200-204.

8) Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја” ,стр.201; О кри тич кој ре ви зи-
ји кон цеп ци је јав но сти Ј. Ха бер ма са и пре о кви ра ва њу зна че ња овог пој ма у кон тек сту 
по ли тич ке те о ри је јав не кре ди бил но сти,  у Ag nes S Ku, “Re vi si ting thr no tion of ‘pu blic’ 
in Ha ber mas’ s The ory – To ward a The ory of Po li tics of Pu blic Cre di bi lity”, Sociological
Theory, 18:2, July 2000.
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сво ја ми шље ња фор ми ра има ју ћи у ви ду вла да ју ће ми шље ње со-
ци јал не сре ди не,  а че сто под при ти ском истог;  због ко је се у по на-
ша њу ру ко во ди вла да ју ћим нор ма ма, и то не са мо оним фор ма ли-
зо ва ним у за ко не већ и оним не фор мал ним, ко је је Џон Лок на звао 
„за кон мње ња или ре пу та ци је“.  9) 

Ове две ме ђу соб но про тив реч не функ ци је јав но сти раз ли чи-
то су ин тер пре ти ра не, а  за ви сно од то га да ли се јав ном мње њу 
при зна је или оспо ра ва мо гућ ност ра ци о нал ног про су ђи ва ња по-
тен ци ра на је јед на од њих. То је за по сле ди цу има ло  ства ра ње кон-
тро вер зе у по гле ду схва та ња ком плек сне уло ге јав но сти у дру штву. 
По чет ке  са вре ме них кон тро вер зи ве зу је мо за чу ве ну де ба ту ко-
ју су во ди ли В. Липман и Џ. Дјуи 1920. го ди не. Сва ки од дво ји це 
ауто ра фо ку си рао се, раз ви ја ју ћу сво је ви ђе ње де мо кра ти је, на јед-
ну од две ју основ них функ ци ја јав но сти, – Лип ман на ком фор ми-
стич ку, ста би ли зу ју ћу, ле ги слатвну функ ци ју, а Дјуи на кри тич ку, 
еман ци па тор ну. Из ових раз ли ка у по ла зи шти ма про и за шло је и 
су че ља ва ње два ју схва та ња де мо кра ти је, де мо крат ског ели ти зма 
(Лип ман) и пар ти ци па тив не де мо кра ти је (Дјуи). То су исто вре ме но 
и  два опреч на схва та ња ра ци о нал но сти јав не сфе ре. Ова кон тро-
вер за упу ћу је на пи та ње да ли су ин клу з ив носст и ра ци о нал ност 
јав ност јав не сфе ре у не по мир њи вој ко ли ѕ и ји. Да ли је ели ти зам 
ствар прак тич не ра ци о нал но сти  ко ја  ра ци о нал ност схва та вр ло 
екс клу зив но, или је пра во на ра ци о нал ност, ук та но у осно ве гра-
ђан ског иден ти те та мо ра би ти ова пло ће но у си сте му јав не ко му-
ни ка ци је и до но ше ња од лу ка о пи та њи ма ко ја се ти чу свих, у дру-
штву ко је пре тен ду је да бу де де мо крат ско. 10)

Обо ји ца ауто ра де ли ли су исто ин те ре со ва ње за фи ло зоф ски 
про блем  со ци јал не кон стру и са но сти исти не и (са)зна ња о ствар-
но сти. Али ба зич не раз ли ке у њи хо вим ан тро по ло шким по ла зи-
9) Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“ Реч, 64.10, Бе о град, 2001, стр. 

202-204.
10) Де ба ту је ини ци рао  В.Лип ман сво јим књи гом „Pu blic Opi nion“ (1922), а Џ. Дјуи је ре-

а го вао на Лип ма но во де ло  сво јим освр том у „ New Re pu blic“( 1922). Њи хо ва ка сни ја 
де ла, Лип ма но во „The Phan tom Pu blic” и  Дју и је во „Pu blic and Its Pro blems“ на ста ви ла 
су да раз ви ја ју ли ни ју основ не по ле ми ке ве за не за пи та ње да ли је про блем јав ног мње-
ња у ње го вој не ком пе тент но сти или у не а де кват но сти „ме то да јав не ко му ни ка ци је“. 
Ка ко при ме ћу је С. Ми ли во је вић, „ове рас пра ве су већ то ком пр вих де це ни ја ве ка (1920-
1930) на го ве сти ле осно ву трај них су прот ста вља ња ста но ви шта о при ро ди мо дер ног 
јав ног жи во та“ (Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“ , стр. 182)  
Оп шир ни је о овој де ба ти  и ње ним ши рим им пли ка ци ја ма ви де ти у :Whip ple, M., The
DeweyLippmannDebateToday:CommunicationDistortion,ReflectiveAgency,AndPartici
patoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at Austin; Оп шир ни је о 
Лип ма но вим схва та њи ма ви де ти у  Lip pmann, W., Javnomnijenje, Za greb, 1995.
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шти ма во ди ле су раз ли чи тим схва та њи ма ка рак те ра у функ ци ја 
јав но сти. Док Лип ман људ ску при ро ду ка рак те ри ше као па сив ну 
и ба зич но ира ци о нал ну, Дјуи на про тив на гла ша ва ак тив ну, прак-
тич ну и ра ци о нал ну при ро ду чо ве ко вог ми шље ња. Лип ман ви ди 
де мо кра ти ју при мар но кроз је дан циљ –  ста би лан по ли тич ки и 
дру штве ни по ре дак ко јим се пред у пре ђу ју кон флик ти, док Дјуи уз 
оства ри ва ње овог ци ља на гла ша ва и со ци јал не, пси хо ло шке и нор-
ма тив не им пли ка ци је де мо кра ти је. Ши ра пред ста ва де мо кра ти је 
од по ли тич ке де мо кра ти је је она ко ју Дјуи на зи ва „де мо кра ти јом 
као со ци јал ном иде јом“ и пред ста вља об лик вла да ви не у ко јој „љу-
ди има ју за јед нич ку од го вор ност сход но спо соб но сти ма да  осми-
сле и усме ра ва ју ак тив но сти не ко ли ко гру па ко је се пре кла па ју а 
ко ји ма сва ко од њих при па да.“11)

Од су ство ве зе, јаз из ме ђу исти не и  ра зних фик ци ја ко је раз ви-
ја мо да би је ре пре зен то ва ли Лип ман је дво стру ко ту ма чио, струк-
тур ним ба ри је ра ма и гра ни ца ма са ме при ро де људ ског ми шље ња. 
Пр ва ка те го ри ја струк тур них ба ри је ра од но си се на  „ис кри вља ва-
ња“ до ко јих до ла зи јер се са др жа ји ствар но сти ко ји се ме диј ски 
по сре ду ју мо ра ју са би ја ти у ре ла тив но крат ке по ру ке, док се њи-
хо ва сло же ност ре ду ку је на оно што мо же из ра зи ти огра ни чен реч-
нич ки фонд. Уз то, он из два ја и „ве штач ку цен зу ру“, огра ни че ност 
дру штве них кон та ка та, ре ла тив но оскуд но вре ме ко је љу ди мо гу 
по све ти ти јав ним пи та њи ма и страх од су о ча ва ња са чи ње ни ца ма 
ко је би мо гле угро зи ти уста ље ну ру ти ну људ ских жи во та. Дру га 
вр ста ба ри је ра ко је спре ча ва ју ре а ли стич но ре пре зен то ва ње исти-
не про ис хо ди из, за то нео д го ва ра ју ће, огра ни че не при ро де људ-
ског ми шље ња. Као та кво, оно не ба ра та сло же ним по гле ди ма на 
ства ри, суп тил но сти ма, ра зно ли ко шћу по ја ва, про тив реч но сти ма, 
већ је усме ре но на сво ђе ње сло же но сти ствар но сти на ње ну по јед-
но ста вље ну вер зи ју, тзв. „псе у до о кру же ње“ ко је су  љу ди у ста њу 
да схва те и у ње му се оријентишу  и де лу ју. 

Лип ман је сма трао да се де мо кра ти ја ни је ни кад озбиљ но су-
о чи ла с  про бле мом ко ји на ста је услед то га што „сли ке у људ ским 
гла ва ма не ко ре спон ди ра ју ауто мат ски  с тим вањ ским све том.“ 
Оно што је по себ но ва жно је сте то што је Лип ман де вал ви рао 
11)  Whip ple, M., TheDeweyLippmannDebateToday:CommunicationDistortion,Reflective

Agency,And ParticipatoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at 
Austin, стр. 159.; Ка нин гам, Ф., Теориједемократије, Фи лип Ви шљић, Бе о град, 2003, 
стр.238.
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„иде ал су ве ре ног и за све ком пе тент ног гра ђа ни на“, као фик ци ју у 
нај бо љем слу ча ју, или фан то ма у нај го рем.“12)

Уме сто гра ђа на, у Лип ма но вом ви ђе њу де мо крат ског про це са 
ми сле цен тра ли зо ва на екс перт ска те ла ко ја сво јим ту ма че њем сло-
же них дру штве них про бле ма оспо со бљу ју и са ме иза бра не пред-
став ни ке за  до но ше ње ис прав них од лу ка. Оп скр бив ши сво је те зе 
ем пи риј ским уви ди ма, Лип ман је дао ви зи ју  фраг мен то ва не, по-
ли тич ки не до зре ле ма се, за кљу чу ју ћи да слу чај ни скуп по сма тра ча 
ко ји чи не пу бли ку не би мо гао, све и кад би же лео, да ин тер ве ни ше 
у ве зи са  ак ту ел ним про бле ми ма за јед ни це.13) 

На су прот Лип ма но вом  елит стич ком ста но ви шту, Дјуи је имао 
мно го ве ће аспи ра ци је ка да је де мо кра ти ја у пи та њу. Уз иде ју о ста-
бил ном по ли тич ком по рет ку он за де мо кра ти ју ве зу је мо гућ ност 
са мо ре а ли за ци је гра ђа на  кроз уче шће у јав ној де ба ти и ства ра-
ње гра ђан ских  удру же ња. Пар ти ци па тив ни мо дел  де мо кра ти је, по 
ње му, ства ра усло ве за ре а ли за ци ју ин ди ви ду ал них и ко лек тив них 
по тен ци ја ла. Ин си сти ра ју ћи на то ме да је зик не по сре ду је исти ну 
ди рект но, чак ни ње ну при бли жност, Дјуи је сма трао да је сми сао 
ко му ни ка ци је да укљу чи љу де у акт кон стру и са ња исти не. Али, за 
раз ли ку од Лип ма на, он је ве ро вао у ак тив ну и ин те ли гент ну при-
ро ду чо ве ка, а опет, де лио је Лип ма но во по до зрем ње спрам ма се. 
Реч је о ње го вом схва та њу на ви ке као су прот но сти  ре флек си ји.14)

На ви ке су со ци јал но усло вље не и про мен љи ве. Као со ци ја ли-
зо ва не и ин тер на ли зо ва не кон вен ци је, оне об ли ку ју на чин на ко ји 
љу ди ре а гу ју на (дру штве ну) ствар ност и ис по ља ва ју се. Ве ру ју ћи 
у по тен ци јал не спо соб но сти по је ди на ца, Дјуи је сма трао да  узро-
ци не за до во ља ва ју ћег ста ња по ти чу од ло ших кул тур них на ви ка и 
оби ча ја. Њи ма он при пи су је узро ке за по раст па сив них ре пре зен та-
тив них уме сто пар ти ци па тив них по ли тич ких про це са. Ова ко схва-
ће ним на ви ка ма аутор је су прот ста вио „ре флек сив ну ин те ли ген ци-
ју“, од но сно кри тич ко ми шље ње. Те мељ ре флек сив них ак тив но сти 
12) Lip pman, W., ThePhantomPublic,  нав. пре ма Бен ха биб, Ш., „Од про бле ма про су ђи-

ва ња до јав не сфе ре“, Заточеницизла:завештањеХанеАрент, (ед. Да ша Ду ха чек и, 
Об рад Са вић), Бе о град ски круг, Жен ске сту ди је, Бе о град, 2002, стр.346.

13) Whip ple, M., TheDeweyLippmannDebate Today:CommunicationDistortion, Reflective
Agency,And ParticipatoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at 
Austin, стр. 160; Javnomnijenje, Za greb, 1995, стр. 29.

14) Пре ма ми шље њу ауто ра тек ста на ко ји се ов де упу ћу је, (Whip ple, M.) Дју и јев де мо-
крат ски иде ал мо же мо по сма тра ти кроз два кључ на со ци јал но-пси хо ло шка прин ци па: 
екс пе ри мен тал ну стра ну пар ти ци па тив ног чи на и дво сте пе ни кон цепт људ ског де ло ва-
ња/по ду хва та.
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за ње га су кри тич ка ра до зна лост, про ми шље ност и отво ре ност за 
но ве/дру га чи је иде је. По ла зе ћи од те зе да их сви љу ди по при ро ди 
по се ду ју, Дјуи је ве ро вао у  мо гућ ност де мо кра ти за ци је кри тич ког 
ми шље ња и у ути цај „тран сфор ма тив них на ви ка“ на оби ча је, уз за 
то од го ва ра ју ће ме то де јав не ко му ни ка ци је 15)

*
По ја ва ма сов ног дру штва у мо дер ној ери над ви си ла је јав ност 

ар гу мен то ва них и ра зум них ми шље ња, ми шље ње је чи та ве пле-
ја де ауто ра (Ф. Дјуи, Р. Милс, Х. Арент, Хорк хај мер и  Т. Адорно, 
Ж. Бодријар), а ме ђу њи ма и  Ј. Хабермаса. За ње га, тран сфор ма-
ци ја ко му ни ка тив них ме ди ја од ин стру мен та са мо и зра жа ва ња и 
са мо ре пре зен та ци ја, ка ин стру мен ти ма стра те шке про дук ци је и 
те а трич ке ре пре зен та ци је, пред ста вља уз по ја ву ома со вље ња гла-
сач ког пра ва јед ну од ва жни јих ма ни фе ста ци ја дез ин те гра ци је ли-
бе рал не јав не сфе ре.16)

Те зу о дез ин те гра ци ји гра ђан ске јав не сфе ре Ха бер мас је за-
сно вао на иде ји о сим бо лич кој ре пре зен та ци ји као ка му фла жи ин-
те ре са чи сте по ли ти ке, као и ка му фла жи дис тор зи ја у ра ци о нал-
ном дис кур су. Ме ђу тим, по ли ти ка се ти че кул ту ре, као што се и 
кул ту ре ти чу ме ђу соб но су ко бља ва ју ћа, кон ку рент ска зна че ња и 
иден ти те ти, уте ло вље ни у сим бо лич ким фор ма ма, а ка да на та квој 
осно ви по сма тра мо про блем ма се, ја сно је да не мо же по сто ја ти 
ма са по се би.  У том сми слу ре ле вант на је Томп со но ва кри ти ка  Ха-
бер ма со ве те зе о не га тив ном зна ча ју кул тур не ин ду стри је, јер по-
ла зи од прет по став ке да ће љу ди по ста ти ма са ка да их др жа ва или 
тр жи ште та ко тре ти ра ју. Ди стинк ци ја јав ност : ма са у кон тек сту 
Ха бер ма со ве кон цеп ци је јав не сфе ре от кри ва гре шку у схва та њу 
15) Иако их је са гле да вао као по себ не ни вое људ ске ак тив но сти, Дјуи ни је пот пу но раз два-

јао на ви ке и ре флек сив ност.  Реч је о сле де ћој ди на ми ци:  с јед не стра не кри тич ко ми-
шље ње уз не ми ра ва на ви ке у њи хо цој инер ци ји а  оне, с дру ге стра не те же да се вра те 
у  ту инер ци ју. За то је кри тич ко ми шље ње бо лан на пор. У ства ри пра ва опо зи ци ја ни је 
из ме ђу на ви ке и  кри тич ког ми шље ња, већ из ме ђу ру ти не и  кри тич ког ми шље ња, тј. 
„ин те ли гент не“ и „не ин те ли гент не“ на ви ке. За јед нич ко свој ство на ви ке и ре флек сив-
ног ми шље ња је то да обо је про ис хо де из со ци јал ног ис ку ства, пре ци зни је дру штве не 
ин тер ак ци је.  На и ме, ни је са мо ин те ли ген ци ја усло вље на дру штве ним кон тек стом на-
ви ке већ и обр ну то, спо соб ност (кри тич ког) ми шље ња об ли ку је  усло ве уну тар ко ји 
се ја вља. На тим осно ва ма Дјуи је те ме љио иде ју о ну жно сти ства ра ња со ци јал них/
ко му ни ка циј ских усло ва да се гра ђа ни кроз  ак тив ну дру штве ну пар ти ци па ци ју  са мо-
ра зви ја ју. Јер он са зна ње схва та као ак тив ни чин ис ку стве ног ка рак те ра, и оно  за ње га 
увек има прак тич ни циљ, ре ша ва ња про бле ма.

16) Sac ca ma no, N., „The con so la tion of Am bi va len ce Ha ber mas and the Pu blic Sphe re“, MLN, 
Vol. 106, No. 3, GermanIssue. (Apr. 1991), pp. 685-698,  стр. 697.
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ба зич них прет по став ки функ ци о ни са ња  кул ту ре, од но сно ње не 
ин тер ак ци је са дру штвом. 17)

Ела бо ри ра ју ћи оквир пу бли ка : ма са из со ци јал но-исто риј ске 
пер спек ти ве,  Ха бер мас је по ста вио ства ри на пре у ску осно ву, ка ко 
би  ар гу мен то вао сво ју те зу о дез ин те гра ци ји. Јер, за ви сно од при-
ро де јав не сфе ре,  јав но мње ње до би ја зна че ње мо де ло ва ног објек-
та у слу жби пар ти ку лар них ин те ре са по је ди на ца и ин сти ту ци ја, 
или зна че ње кри тич ко-нор ма тив ног ауто ри те та ко ји ре гу ли ше при-
ме ну со ци јал не и по ли тич ке мо ћи. Кон ци пи ра ју ћи јав ну/зва нич ну 
кул ту ру у ра ци о на ли стич ким тер ми ни ма, Ха бер мас ли ша ва јав ни 
дис курс би ло ка квих ин стру мен тал них на ме ра, као и сим бо лич ких 
упу ћи ва ња. Уну тар тог окви ра, по ку шај афир ма ци је пре о бли ко ва-
них иден ти те та кроз јав ну ак ци ју из јед на чен је са дез ин те гри шу-
ћим упа ди ма у јав ну сфе ру, услед ра ста ин клу зив но сти (до ступ-
но сти) и услед по ја ве мо гућ но сти ма ни пу ла ци је јав ним мње њем, 
пу тем про це са сим бо лич ке иден ти фи ка ци је. По тен ци ра њем зна ча-
ја оп штег до бра, ко је тран сцен ди ра ди вер зи тет ин те ре са и иден ти-
те та у дру штву, Ха бер мас пре не бре га ва бор бе ин те ре са и ци ље ва у 
јав ној сфе ри, не у тра ли зу је  од но се мо ћи, а по јам јав но сти сво ди на 
до мен ко лек тив ног са мо ра зу ме ва ња и кул тур них по ли ти ка. 18)

Ле ги тим не и ра ци о нал не фор ме де ло ва ња јав но сти пред ста-
вља ју сви при хва тљи ви ви до ви јав ног оспо ра ва ња по те за вла сти 
(раз ли чи ти об ли ци гра ђан ских ини ци ја ти ва, гра ђан ска не по слу-
шност, ван пар ла мен тар ни про те сти, итд.). „У ме ри у ко јој су дру-
штве но ре гу ли са не про це ду ре њи хо вог ма ни фе сто ва ња,  ра зно-
ли ки об ли ци по ли тич ког де ло ва ња јав но сти ге не ри шу со ци јал ну 
енер ги ју, ко ја ди на ми зу је јав ну сфе ру, не угро жа ва ју ћи по ре дак“. 
Не ка на ли са но из ли ва ње со ци јал не енер ги је де ша ва се у слу ча је-
ви ма де ло ва ња го ми ле, ак ти ви ра ња ира ци о нал не ма се ко ју ни на 
ко ји на чин ни је мо гу ће кон тро ли са ти и усме ра ва ти. Раз гра ни че ње 
де мо крат ских по кре та, ко ји на ста ју уну тар ци вил ног дру штва, од 
то та ли тар не мо би ли за ци је ма са Ха бер мас је  ус по ста вио на осно ву 
те о ри је ко му ни ка ци је. „Ко му ни ка тив на моћ ства ра се са мо у сфе ри 
јав но сти, у ин тер су бјек тив ним од но си ма, на осно ву уза јам ног при-
зна ва ња и ус по ста вље них и ко ри шће них ко му ни ка тив них сло бо да, 
да кле омо гу ћа ва спон та но за у зи ма ње да-не-ста во ва о про мен љи-
вим те ма ма, раз ло зи ма и ин фор ма ци ја ма. Ако су ра зо ре ни ин ди-
17) Ku, A. S., „Re vi si ting the No tion of <Pu blic> in Ha ber mas The ory –  To ward a The ory of Po-

li tics of Pu blic Cre di bi lity“, SociologicalTheory 18/2, July, 2000, pp217-240, стр.222-223.
18) Ku, A. S., нав. де ло, стр. 221-222.



- 46 -

ЈАВНОСТИРАЦИОНАЛНОСТМиленаПешић

ви ду а ли зи ра ни об ли ци здра вог ин тер су бјек ти ви те та, ма се по ста ју 
изо ло ва ни, ‘ је дан од дру гог на пу ште ни’ по је дин ци, ко ји та да ин-
док три ни ра ни и по кре ну ти од пле би сци тар них во ђа, мо гу кре ну ти 
у ма сов не ак ци је.“19) 

ДИСКУРЗИВНОСТИРАЦИОНАЛНОСТ

Дис кур зив ност као кон цеп ту ал но по ла зи ште у схва та њу фе-
но ме на јав но сти во ди сво је по ре кло од хе лен ске фи ло зо фи је/
дру штве не ми сли и по ли тич ке кул ту ре, као кул ту ре ра ци о нал ног 
дијалога. Концепт де мо крат ске рас пра ве пред ста вља ан тич ко на-
сле ђе за пад но е вроп ске дру штве не и по ли тич ке ми сли. Уз диг ну та 
од стра не про све ти тељ ских фи ло зо фа и дру гих ми сли ла ца ли бе-
рал не ори јен та ци је осам на е стог ве ка до до вр хун ског ме ха ни зма 
дру штве не са мо ре гу ла ци је, де мо крат ска рас пра ва је схва та на као 
суштина јав но сти. Схва ће на као пу бли ка гра ђа на ко ја ра ци о нал но 
ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, јав ност по ста је но си лац 
про це са „јав не упо тре бе ума“, ко јим се, уз по моћ уни вер зал но ва-
же ћих и пра вич них за ко на, оства ру је во ља на ро да, а власт пред 
њом ле ги ти ми ше. Овај ме ха ни зам тре ба ло би да обез бе ди ра ци о-
на ли зо ва ње по ли ти ке у име мо ра ла и оп штег до бра. 

Ана ли за дис кур зив них прак си и усло ва под ко ји ма се оства ру-
ју, као и оп сер ви ра ње функ ци о ни са ња и ин сти ту ци о на ли за ци је на-
уч ног дис кур са ва жни су за ин тер пре та ци ју од но са из ме ђу на уч ног 
дис кур са и по ли тич ке прак се. 

По ла зе ћи од пер фор ма тив ног ка рак те ра је зи ка, Ха бер мас ве-
ру је да он мо же би ти га ран ци ја оства ри ва ња ра ци о нал ног кон сен-
зу са. Ме ђу тим, због по тен ци ра ња иде о ло шке функ ци је иде је ху-
ма ни те та, на ко јој се ње го ва ра ци о нал ност за сни ва, Ха бер мас као 
да пре не бре га ва чи ње ни цу да се дис кур зив ни при ста нак уче сни ка 
у рас пра ви не мо же јед но став но су прот ста ви ти ре ла ци ја ма мо ћи 
ко је по ње му ра за ра ју ко му ни ка ци ју, јер се од ре ђе на ко ли чи на те 
мо ћи на ла зи у са мом дис кур су као си сте му убе ђи ва ња. Успе шна 
при ме на ра ци о нал ног кон сен зу са на ла же сна гу ар гу мен та да би се 
до био при ста нак та ко да ће ра ци о нал ност увек, на овај или онај 
на чин, укљу чи ва ти сна гу убе ђи ва ња. И ко нач но, пер фор ма тив на 
моћ је зи ка ни је нај бо ље сред ство за по др шку Ха бер ма со вој ве ри 
у ра ци о нал но-кри тич ку по ли тич ку прак су, јер не у о би ча је на ло ги-
19)  Ми ли во је вић, С, “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја”, Реч64/10, 2001, стр стр. 202; 

Ха бер мас, Ј , “Ра ци о нал ност и по ли ти ка”, СПМ,1996,1-4, стр 148. 
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ка и ефек ти је зи ка убе ђи ва ња чи не да он не мо же би ти сма тран ни 
са мо ин стру мен том ре гу ли са ња дру штве них про бле ма, ни ти са мо 
ме ди ју мом ко ји омо гу ћу је от пор упра вља њу спо ља. Без об зи ра на 
уте шност ове ам би ва лен ци је је зи ка као сред ства са мо у пра вља ња и 
бор бе про тив упра вља ња, ова Ха бер ма со ва тврд ња не сто ји да исти 
је зик кон сти ту и ше су бјект и ње го во спо ља шње осва ја ње.20)

ЈАВНОСТИКОНТРОВЕРЗЕРАЦИОНАЛНОСТИ

Јав ност се, осим као део др жав но прав ног ме ха ни зма ко јим 
се оства ру је де мо крат ска во ља на ро да, ја вља и у све ту по ли тич ке 
има ги на ци је. Чак и ка да би се ра ди ло са мо о фик ци ји, за то што 
де лу је као ствар на јав ност по кре ће ствар не по ли тич ке сна ге. Реч 
је о спо соб но сти по је ди них со ци јал них гру па да не бу ду ви дљи ве, 
од но сно да се пред ста ве као као но си лац  ин те лек ту ал них и дру-
штве них кон це па та ко ји су уни вер зал но при хва тљи ви. Пи та ње је 
за што и ка ко су од ре ђе не со ци јал не гру пе ус пе ле да при кри ју свој 
дру штве ни иден ти тет (обра зо ва ни при ват ни вла сни ци као гра ђа-
ни) и ти ме ус пе ју да сво је пар ти ку лар не/кла сне зах те ве учи не уни-
вер зал ним, док  дру ге, мар ги нал не со ци јал не гру пе ни су ус пе ле да 
сво је по тре бе при ка жу као оп ште. 21) 

На и ме, цен трал ни кон фликт ре во лу ци је ни је из ме ђу ра зу ма и 
во ље, не го из ме ђу на род них „су бје ка та“ ра зу ма и во ље. Ра зум, дру-
гим ре чи ма, опе ри ше раз ли чи то, за ви сно од то га да ли ње гов су-
бјект има по себ не или оп ште од ли ке, тач ни је, да ли је реч о раз ло гу 
со ци јал них ин те ре са или раз ло гу ар гу мен та. Дру штве ни су бјект 
ни је уни вер за лан већ има кон крет но об лич је и ба ра та од ре ђе ним 
дис кур сом. Кључ но пи та ње је ка ко од ре ђе ни иден ти те ти/дис кур си 
успе ва ју да се по твр де и на мет ну у јав ној сфе ри као уни вер зал ни. 
У слу ча ју гра ђан ске јав но сти реч је о ин стру мен та ли за ци ји дис-
кур са ра ци о нал но сти. Раз ли ке из ме ђу  фор ми ра ци о нал но сти де-
фи ни са них су бјек тив но од у век су по сто ја ле у дру штву, јер не ма 
прет по став ке за ства ра ње је дин стве ног кон цеп та ра ци о нал но сти 
ко ји у не ком сми слу ни је пар ти ку ла ран. А те пар ти ку лар но сти до-
би ја ју по се бан зна чај у кон фликт ним си ту а ци ја ма. Исто риј ско пи-
та ње је сте за што и ка ко се до га ђа да јед на од фор ми ра ци о нал но сти  
до би је до ми нант ну по зи ци ју у од но су на дру ге  у јав ној сфе ри. То 
20) - Sac ca ma no, N., „The con so la tion of Am bi va len ce Ha ber mas and the Pu blic Sphe re“, MLN, 

Vol. 106, No. 3, GermanIssue. (Apr. 1991), pp. 685-698, стр. 698.
21) Mah, H., „ Phan ta si es of the Pu blic Sphe re: Ret hin king the Ha ber mas of Hi sto ri ans“, The

JournalofModernHistory, Vol. 72, No.1 (Mar.,2000), pp153-182, стр. 168.
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би мо гло де ли мич но об ја сни ти тран сфор ма ци ју са ме јав не сфе ре  
и упра во у тим про ме на ма исто ри ча ри Фран цу ске ре во лу ци је ви-
де од го вор. На и ме, они сма тра ју ћи да је дис курс мо дер но сти та 
стал на про ме на и до ми на ци ја јед не над дру гим ра ци о нал но сти ма/ 
раз ло зи ма (ка да су се гра ђа ни до вољ но обра зо ва ли, је зик, дискурс, 
знање, кон цеп ти по ста ју њи хо во нај ја че оруж је). 22)

По ла зе ћи у сво јим ис тра жи ва њи ма од истог пе ри о да у ко ме 
Ха бер мас про на ла зи ко ре не мо дер но сти од но сно ра ци о нал но сти, 
кон сти ту и са ње јав не сфе ре, Фу ко ње го во оп сер ви ра ње ко ри сти 
ка ко би от крио ме ха ни зме мар ги на ли зо ва ња и пот чи ња ва ња оног 
дру гог и дру га чи јег, пот кре пље не истим тим ра ци о нал ним ду хом. 
По ла зе ћи од те зе До сто јев ског: „не до ка зу је се се би соп стве ни 
здрав ра зум, та ко што се су сед за тва ра у луд ни цу“, Фу ко скре ће 
па жњу на то да тре ба на чи ни ти исто ри ју тог дру гог об ли ка лу ди-
ла „пре ко ко јег се љу ди, по те зом не при ко сно ве ног ра зу ма, ко јим 
за тва ра ју свог су се да, са о бра ћа ју и пре по зна ју кроз бес по штед ни 
је зик не-лу ди ла“; от кри ти тре ну так те уро те пре но што се ко нач но 
учвр сти ла у вла да ви ну исти не.“23)

Фу ко сма тра да „не вре ди у до ба кла си ци зма тра жи ти раз ли ку 
из ме ђу фи зич ких те ра пе у ти ка и пси хо ло шких на чи на ле че ња – из 
про стог раз ло га што пси хо ло ги ја не по сто ји.“ Оно што, ме ђу тим, 
по сто ји је сте страх од лу ди ла, ко ји се че сто по и сто ве ћу је са без у-
мљем и као та кво  за слу жу је да бу де  за кљу ча но у там ни цу и око-
ва но. Та кав чо век гу би основ на људ ска пра ва, по ста је пред мет нај-
су ро ви је тор ту ре у име ви ших дру штве них ци ље ва. 24) 
22)  Mah, H., нав. де ло, стр. 180.
23) Ана ли зи ра ју ћи ста ње на уч ног са зна ња у пе ри о ду ка да је лу ди ло по че ло да се схва та 

као бо лест, као дру штве но не при хва тљи во и као не што што тре ба при нуд но ле чи ти 
за тва ра њем, Фу ко ка же: „То ком осам на е стог сто ле ћа ону пред ста ву пу ну ме ха нич ких и 
ме та фи зич ких им пли ка ци ја о жи вот ним со ко ви ма о жив ча ним ка на ли ма че сто је сме-
њи ва ла пред ста ва, стро го узе то већ ма фи зич ка, али са још ве ћом сим бо лич ком вред но-
шћу, о на пе то сти ко ја вла да жив ци ма, крв ним су до ви ма и це лим си сте мом ор ган ских 
вла ка на. Ма ни ја је, пре ма то ме, на пе тост вла ка на до ве де на до вр хун ца, а ма ни јак не ка 
вр ста ин стру мен та чи је би жи це, услед пре ве ли ке за тег ну то сти, по чи ња ле да тре пе ре и 
на нај да љи и на нај сла би ји под сти цај“. По што је из ло жио раз ме ре те о рет ских за блу да 
и не зна ња ве за не за не ра зу ме ва ње људ ског ума и ње го вих бо ле сти, Фу ко се по све тио 
опи су „тех ни ка“ ње го вог ис це ље ња. За тва ра ње и оки ва ње љу ди оп ту же них да су из гу-
би ли ра зум, њи хо во при мо ра ва ње да гу та ју са пун, ку гли це гво жђа као и ле че ње во дом, 
спа да ју у не ке од рас про стра ње ни јих, по што се ве ро ва ло да су по ма ма и ма ни ја бо ле-
сти то пло те, за гњу ри ва ње у хлад ну во ду има ло је пред ност над дру гим трет ма ни ма. 
(147) му че ње као псе у до ра ци о нал но, на вод но зна ње. Фу ко, М.,  Историја лудила у
добалкасицизма, Но лит, Бе о град, 1980, стр. 9, 103.

24) Оно што Фу ко от кри ва је па ра докс чи ја је су шти на у сле де ћем: рас пра ва ко је осам-
на е сто сто ле ће во ди про тив за тва ра ња као та квог не од но си се за пра во на за тва ра ње 
без ум них чи ја је суд би на би ла да и у ка сни јем пе ри о ду оста ну за бо ра вље ни и пот пу но 



стр:3554.

- 49 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

Прак тич на оства ре ња ра ци о нал ног ми шље ња не ис кљу чу ју 
мар ги на ли за ци ју и не ху ма ност као ору ђа. При хва тљи вост ору ђа,  
уко ли ко су она при ме ње на у ци љу „оп штег до бра“, без об зи ра на 
по губ не по сле ди це ко је има ју на објек та де ло ва ња сма тра се, на и-
ме, ра ци о нал но шћу. Сум ња у не чи ји ра зум до во љан је раз лог да се 
та осо ба ли ши основ них људ ских и гра ђан ских пра ва, то је и оп ту-
жба и пре су да у исто вре ме. Та ко се ге не а ло ги ја зна ња о мен тал-
ним по ре ме ћа ји ма код Фу коа ја вља као сред ство за пот ко па ва ње 
са мих те ме ља ра ци о нал но сти и ху ма но сти којe ве зу је мо за ра но-
мо дер ни пе ри од.

Про блем ре ла ци је мо ћи и зна ња за у зи ма јед но од цен трал них 
ме ста у со ци о ло шким ана ли за ма. Од кад је Ве бе ро ва кон цеп ту а ли-
за ци ја об ли ка ра ци о нал не мо ћи и ње не до ми на ци је по ста вље на у 
сре ди ште про бле ма ти зо ва ња со ци јал ног жи во та, од но сно од по ја-
ве Мај нхај мо ве сту ди је Оидеологијиизнању, ја вља ју се раз ли чи та 
а че сто и кон тра дик тор на ту ма че ња ових кључ них пој мо ва (зна ња 
и мо ћи). Слич но то ме, кон цеп ту а ли за ци ја по је дин ца као су бјек та 
и објек та зна ња са став ни је део со ци о ло шког дис кур са из ко га је 
по те кло мно штво по ку ша ја син те ти зо ва ња овог овог ду а ли зма (су-
бјект-објект) у ци љу по сту ли ра ња јед не ко хе рент не те о ри је.25)

На ла зи Ми ше ла Фу коа ве за ни за про блем мо ћи, као и за про-
блем об ли ка објек ти ви за ци је исти на ко је љу ди при хва та ју, до би ја ју 
ра ди кал ну фор му и раз ли чи те обр те у окви ру раз ли чи тих со ци о ло-
шких дис кур са. Кон ти ну и тет у Фу ко о вом ра ду при ме тан је упра-
во у ана ли зи раз ли чи тих об ли ка објек ти ви за ци је и фор ма ли за ци је 
зна ња и ре а ли за ци је „мо ћи исти не“ ко ју љу ди при хва та ју и пот-
чи ња ва ју јој се. Ту је кључ на ана ли за на чи на ко ји ма љу ди вла да ју 
со бом и дру ги ма, кроз ус по ста вља ње „ре жи ма исти не“; утвр ђи ва-
ње то га ка ко од ре ђе ни „ре жим ра ци о нал но сти“ исто вре ме но ства-
ра за ко не и про це ду ре за вр ше ње од ре ђе них рад њи, као и „ дис-
курс исти ни то сти“ ко ји ле ги ти ми ше  од ре ђе не ак тив но сти, ну де ћи 
прин ци пе и раз ло ге ко ји им иду у при лог.26) 

У свом де лу Поредакдискурса, Фу ко је по ну дио низ иде ја о 
дис кур су мо ћи, по ста вив ши ре фе рент ни оквир се ри ји сту ди ја о 
кон тро ли про дук ци је дис кур са ( „за бра на ре чи“, по де ла на без ум-
но и ра зум но, во ља за исти ном) ко јом се оства ру ју  значајни ви до-

мар ги на ли зо ва ни у не кој од тих ин сти ту ци ја.Фу ко, М.,  Историјалудилаудобалкаси
цизма, Но лит, Бе о град, 1980, стр. 172, 199.

25) Smart B., MichelFoucalt,RevisedEdition, Ra u tla ge, Lon don- New York, 2004, str. 134-140.
26)  Smart B., нав. де ло, стр.134.
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ви со ци јал не кон тро ле. Бор бе у јав ној сфе ри во де се око пр вен ства 
дис кур са  у ства ра њу ини ци јал них де фи ни ци ја дру штве не ствар-
но сти, од но сно фор му ли са њу  па ра ме та ра ње ног од ре ђе ња/ ин тер-
пре та ци је. Струк ту ре мо ћи пре тен ду ју на то да озна ча ва ју од ре-
ђе не дис кур се ка „исти ни те“, на су прот оста лим и та ко оства ру ју 
пред ност у сиг ни фи ка ци ји ствар но сти, од но сно де фи ни са њу па ра-
ме та ра, окви ра за ње но „ре кре и ра ње“. У овом сми слу, дис кур си су 
те сно по ве за ни с од но си ма мо ћи, па сто га има ју ва жне по ли тич ке 
им пли ка ци је.27)

Ка ко Фу ко ис ти че, „у сва ком се дру штву про дук ци ја дис кур-
са у исти мах кон тро ли ше, се лек ту је, ор га ни зу је и рас по де љу је, и 
то у из ве сним по ступ ци ма чи ја је уло га да укро те моћ и опа сност 
дис кур са, да овла да ју ње го вим не пред ви дљи вим до га ђа ји ма, да из-
бег ну ње го ву те шку и опа сну ма те ри јал ност“.28)  

Фу ко, ме ђу тим, ука зу је и на по сто ја ње од но са до ми на ци је ко ји 
се оства ру ју пу тем од ре ђе них тех нич ких ин стру ме на та. Фо кус је 
на утвр ђи ва њу ра зно вр сно сти тех ни ка и њи хо вих по сле ди ца ко ји-
ма се оства ру ју до ми на ци ја и власт над по је дин цем.29)

Иако Фу ко о ве ана ли зе ни је ла ко сме сти ти у кон вен ци о нал не 
ин те лек ту ал не ка те го ри је (исто ри о граф ске, фи ло зоф ске, со ци о ло-
шке, по ли ти ко ло шке и еко ном ске), ње го ви основ ни пој мо ви, као 
и по ја ве и про це си ко је про у ча ва пред ста вља ју зна ча јан до при нос 
раз у ме ва њу кључ них кон тро вер зи  уну тар по ља со ци јал них и дру-
гих на у ка. Зна чај Фу ко о вог ра да са сто ји се у от кри ва њу „раз ло га“ 
и ин ди ви ду а ли за ци ји „тех но ло ги ја мо ћи“, што пред ста вља ва жан 
по мак у раз у ме ва њу фе но ме на со ци јал не кон тро ле.30)

Нај зна чај ни ји и нај не по сред ни ји вид су прот ста вље но сти Фу-
ко о вог ра да и  са вре ме не со ци јал не ми сли пред ста вља пи та ње 
мо дер них фор ми ра ци о нал но сти и ње них ефе ка та. У ра до ви ма Ве-
бе ра, при пад ни ка Франк фурт ске шко ле и Ха бер ма са, кон цеп ци ја 
ра ци о нал но сти по ста вље на је гло бал но, као ана ли за ра ци о на ли за-
ци је дру штва у нај оп шти јем сми слу. Су прот но то ме, Фу ко се не 
ба ви ра ци о на ли за ци јом дру штва и кул ту ре ге не рал но, већ се фо ку-
27) Smart B., нав. де ло, стр. 134.
28) Фу ко, М., Поредакдискурса, Кар пос, Ло зни ца, 2007. 
29) Јед ну вр сту дис кур са Фу ко сма тра на ро чи то зна чај ном, то је „исто риј ско-по ли тич ки 

ди курс“ ко ји се ја вља у пе ри о ди ма ре во лу ци о нар них пре ви ра ња и на стан ка гра ђан ства 
у Ен гле ској 17. и Фран цу ској 18. ве ка.  Оп шир ни је у: Фу ко, М., Требабранитидру
штво, Но ви Сад, Све то ви, 1998, стр. 61-62, 65-67.

30) Smart B., MichelFoucalt,RevisedEdition, Ra u tla ge, Lon don- New York, 2004, str. 134-135.
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си ра на спе ци фич не фор ме ра ци о нал но сти и њи хо ве ефек те, про-
у ча ва ју ћи од но ше ње си сте ма, ње го вих тех ни ка ди сци пли но ва ња и 
до ми нант них дис кур са пре ма фе но ме ни ма лу ди ла, зло чи на и сек-
су ал но сти. Та ко Фу ко на руб ним под руч ји ма ра ци о нал но сти про-
на ла зи гре шке у систему.31)

Код Мак са Ве бе ра, про цес ра ци о на ли за ци је свих сфе ра дру-
штве ног жи во та пред ста вљен је као основ на, де фи ни шу ћа ка рак те-
ри сти ка мо дер не за пад не кул ту ре, по ве за на са фор ма ма дру штве-
ног и еко ном ског жи во та и при сут на у сва ком ви ду ег зи стен ци је. 
Ве бер је осно ву тог про це са ви део у оп штој се ку ла ри за ци ји жи во-
та или, ка ко он то на зи ва, у „раз о ча ра њу све та“, у не стан ку ма ги је, 
ми та и ми сти ци зма услед стал ног про до ра на уч но сти, тех нич ких 
ме то да кал ку ла ци је и кон тро ле при ро де и кул ту ре. Ра ци о на ли за ци-
ја за пад не кул ту ре очи ту је се, по Ве бе ру, у оп штој си сте ма ти за ци ји 
зна ња ко ја по се ду ју уну тра шњу вред ност у свим сво јим по јав но-
сти ма; и, ко нач но али не и ма ње зна чај но, у раз вит ку ком плек сног 
ле гал ног си сте ма, по др жа ног од стра не на ра сле и ве о ма раз ви је не 
би ро кра ти је. Бе ри Смарт су ми ра про блем те зом да се ве ли ка иро-
ни ја ова квог си сте ма ми шље ња са сто ји у то ме да је та кав је дан 
си стем у ста њу да про ду ку је мно штво спе ци фич них/прак тич них 
ци ље ва и за да та ка, али са мо по це ну ли ша ва ња чо ве ка фун да мен-
тал них вред но сти са мо о длу чи ва ња, сло бод ног из бо ра, ми шље ња 
и ак ци је. Та ко про цес уве ћа ва ња ра ци о на ли за ци је, пре ма Ве бе ру, 
па ра док сал но во ди да љем оту ђе њу чо ве чан ства па и ира ци о нал но-
сти.32)

Су прот но Ве бе ру и Франк фурт ској шко ли, Фу ко сма тра да не 
тре ба про у ча ва ти раз вој ра ци о нал но сти у ње ној оп што сти већ се 
тре ба усме ри ти на ње не спе ци фич не об ли ке. Та квом по став ком 
про бле ма мо гу ће је ра све тли ти по ја ве и про це се ко ји су у сен ци 
на ра ти ва  ра ци о нал ног про гре са, а ти ме и раз у ме ти „ка ко смо се 
ухва ти ли у зам ку соп стве не исто ри је“.33)

У Фу ко о вом ра ду не ма ме ста ап со лут ној фор ми ра ци о нал но-
сти у оном об ли ку у ко ме би ње не по сто је ће исто риј ске ма ни фе ста-
ци је мо гле би ти кри ти ко ва не, јер објек тив ност не са др жи иде ал не 
раз ло ге ко ји би се су прот ста ви ли „исто риј ској пер вер ти за ци ји“. 
Код Фу коа на ла зи мо на ана ли зу фор ми ра ци о нал но сти: „раз ли чи-
31) Smart B., нав. де ло, стр. 134-136.
32) Smart B., MichelFoucalt,RevisedEdition, Ra u tla ge, Lon don- New York, 2004, str. 136-137.
33) Smart B., нав. де ло, стр. 137-138.
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то сти фор му ла ци ја, кон цеп ту а ли за ци ја, пре о бра жа ја у ко ји ма се 
ра ци о нал но сти  ме ђу соб но су прот ста вља ју, угро жа ва ју и про га-
ња ју“. Шта ви ше, док за Ве бе ра про цес ра ци о на ли за ци је во ди не-
из бе жном ефек ту до ми на ци је, углав ном у фор ми цен тра ли зо ва не 
би ро крат ске ад ми ни стра ци је, у Фу ко о вом ви ђе њу овог про це са 
моћ по ве за на са фор ма ма ра ци о нал но сти увек по се ду је и свој нео-
п ход ни „про тив тег“ у ви ду от по ра ис тој; та ко она со бом до но си и 
мо гућ ност, ако не и обе ћа ње сма њи ва ња ефе ка та ње не ма ни фе ста-
ци је кроз про ме ну да те фор ме ра ци о нал но сти. 34)

Ра до ви пред став ни ка Фран фурт ске шко ле ана ли зи ра ју про цес 
ра ци о на ли за ци је у фор ми оп ште кри ти ке ин стру мен тал не ра ци-
о нал но сти. Оно што их у то ме по ве зу је је сте оп ште сла га ње око 
ефе ка та не га тив ног де ло ва ња хи пер то фи ра ног ин стру мен тал ног 
ра зу ма на људ ски дух, кул ту ру и дру штве ност. Хор хај мер, Адор но 
и Мар ку зе раз ви ја ли су су Ве бе ро ву те зу о по сле ди ца ма ра ци о на-
ли за ци је при сут них на ро чи то у по ја ви пре до ми на ци је „праг ма тич-
не ра ци о нал но сти“ (ра ци о нал но сти ти па „циљ-сред ство“) у сва-
ко днев ном жи во ту. Ка да је реч о овом про бле му, зна чај на раз ли ка 
из ме ђу Ве бе ра и пред став ни ка Франк фурт ске шко ле, са сто ји се у 
то ме што, пре ма Ве бе ру, ова кав про цес мо же да за пе ча ти суд би ну 
за пад не ци ви ли за ци је, док по ми шље њу ових дру гих, до ми на ци ја 
ин ди ви дуе и ин стру мен тал ног ра зу ма во ди по себ ном исто риј ском 
об ли ку ка пи та ли зма „ма те ма тич кој и тех но ло шкој до ми на ци ји чо-
ве ка“, ко јој тре ба при до да ти мо гућ ност окон ча ња укуп не до ми на-
ци је пу тем кул ти ви са ња, еман ци по ва ња и осло ба ђа ња дру га чи јих 
фор ми ра зу ма. За пред став ни ке Франк фурт ске шко ле ве за из ме ђу 
ра ци о нал но сти и до ми на ци је, од ре ђе на као основ на цр та за пад не 
ци ви ли за ци је, има сво је ко ре не у про све ти тељ ству и кон цеп ту про-
ра чун љи во сти и ег закт но сти у до ме ну кон тро ле при ро де и кул ту-
ре. 35)
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PUBLICANDRATIONALITY
Summary

Categoryofrationalityhasemergedasaparadigmofpro
cessofmodernizationofWesterncivilizationandculture
asawhole,butatthesametimeitwasapointofdeparture
betweendifferentinterpretationsofthesamephenomena.
FromMaxWeber’spessimisticvisionofrationalizationas
aninevitableprocessofdevelopmentofWesternWorlds,
whichendedincompletedominationofadministrativesu
perstructure overindividuals, toHabermasian communi
cativerationalitygeneratedfromcommunicativeactions.
Finally, therewasanoppositeFoucauldianperspective,
whichhasseennotonerationality,butmultiplerationali
ties,derivingfrompower/knowledgerelations,andinstru
mentalizedtoservespecificpurposesofactualforces,hid
denunderaformofscientificandotherdiscourses.
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Kао по се бан фе но мен, раз ли чит од ре ли ги је, иде о ло ги ја је на по-
ли тич ку по зор ни цу, сту пи ла у XIX ве ку. Од мах се на шла под 

сна жном кри ти ком, с ра зних стра на и са раз ли чи тих идеј них по-
зи ци ја. У бор бу са иде о ло ги јом укљу чи ли су се и К. Маркс и Ф. 
Ен гелс, са де лом «Не мач ка иде о ло ги ја». По сле то га њи хо ви мно го-
број ни след бе ни ци на ста ви ли су да про па ги ра ју и раз ви ја ју њи хо ве 
те зе да је иде о ло ги ја «ис кри вље на свест». То ком XX ве ка у на пад 
на иде о ло ги ју (но ву и тра ди ци о нал ну) кре ну ли су нео марк си сти. У 
Аме ри ци су чак за по че ли це ре мо ни ју «са хра не» иде о ло ги је, про-
гла сив ши њен крај (Е. Шилз, Д. Бел, С. М. Лип сет, Ф. Фу ку ја ма и 
дру ги). Код нас и у Ру си ји ове те зе на шле су од зи ва код екс трем них 

* Виши научни сарадник у ИПС Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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де мо кра та.2) Ипак, по бе ди ла је дру га стра на, по што је иде о ло ги ја 
очи глед но по треб на, не са мо чо ве ку, већ и (по ли тич ким) ин сти ту-
ци ја ма и др жа ви.

Пре ма но ви јим ис тра жи ва њи ма иде о ло ги ја се де фи ни ше као 
си стем иде ја, по гле да, пред ста ва, осе ћа ња  и ве ро ва ња о ци ље ви ма 
раз во ја дру штва и чо ве ка, а та ко ђе и као сред ство и пут по стиг ну ћа 
ових ци ље ва ова пло ће них у вред но сним ори јен та ци ја ма, убе ђе њи-
ма, ак ти ма во ље и под сти ца ји ма (чо ве ка или љу ди) у сво јим истин-
ским стре мље њи ма и ци ље ви ма ко је су он или они по ста ви ли пред 
се бе.3)

Ва жност иде о ло ги је за кљу чу је се у ути ца ју на лич ност.4)

Овај ути цај огле да се кроз си стем вред но сти, нор ми, иде а ла, 
зна че ња и сим бо ла ко ји су са др жа ни у иде о ло ги ји.5) Вред но сти и 
нор ме ова пло ћу ју се у је зи ку, оби ча ји ма, об ре ди ма, тра ди ци ја ма, 
осо бе но сти ма сти ла жи во та љу ди, а што се ре а ли зу је по на ша њем, 
по сту па њи ма сва ког кон крет ног чо ве ка ко ји жи ви у да том иде о ло-
шком окру же њу. 

Ути цај иде о ло ги је пре ла ма се кроз ква ли тет(е) сва ке лич но сти 
ко је пред ста вља ју, са ми по се би, све у куп ност уну тра шњих цр та и 
свој ста ва кон крет не лич но сти опре де ље них уза јам ним со ци јал ним 
ути ца ји ма са дру гим љу ди ма. Да би би ло ја сно ка ко иде о ло ги ја 
ути че на лич ност ре ћи ће мо шта пред ста вља лич ност као обје кат 
со ци јал ног де ло ва ња и со ци јал них од но са уоп ште.6)

ЛИЧНОСТИСАМОСАЗНАЊЕ

Лич ност је је дин стве на и ди на мич на це ли на оп ште људ ских, 
груп них и по је ди нач них био-пси хо-со ци јал них осо би на.7)

Сва ко људ ско би ће ра ђа се и раз ви ја у окви ру дру штва и кул-
ту ре као ''све та сим бо лич ких зна че ња'' ко ја са мо чо век као вр ста 
ства ра. Сва ка лич ност је по сво јој при ро ди (људ ској и дру штве ној) 
об да ре на спо соб но шћу да све сно и свр сис ход но де лу је у за јед ни-
2) П. А. Рач ков, О смер ти и бес смерт но сти иде о ло гии, Вест ник Мо сков ско го уни вер си те-

та, Се рия 7, No 2, 1999, str. 30.
3) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Ак ту ел ност на ци о на ли зма да нас, Српскаслободарскамисао, 

бр. 3, Бе о град, 2006, стр. 265 – 277.
4) Ви ди: Karl Man hajm, Ideologijaiutopija, No lit, Be o grad, 1968. str. 49.
5) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Модернизацијаинационализам, За слон, Ша бац, 2006. 
6) Ю. Г. Вол ков, Идеология, Мо сква, 1996, стр. 17.
7) Ни ко ла Рот, Психологијаличности, Осмо из да ње, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, 1976, стр. 5 – 6.
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ци са дру ги ма. У окви ру та ко ство ре не кул ту ре об ли ку је се сва ко 
за себ но људ ско ство ре ње – та ко што од при род не је дин ке по ста је 
осо бе но дру штве но и кул тур но би ће или лич ност. Усва ја ње кул ту-
ре по чи ње уче њем (ма тер њег) је зи ка,  усва ја њем основ них на ви ка,  
вред но сти и еле мен тар них дру штве них нор ми.

Кла сич но схва та ње лич но сти дао је Зиг мунд Фројд (Sigmund
Freud, 1856-1939) ко ји је био осни вач пси хо а на ли зе као нај у ти цај-
ни је шко ле у пси хи ја три ји и јед не од нај ва жни јих у пси хо ло ги ји. У 
ана ли зи струк ту ре људ ске лич но сти он ис ти че три глав на сло ја: 1)
би о ло шку под свест  (IdОно); 2) пси хич ку свест (Ego–Ја); дру-
штве но-кул тур ну са вест (Superego=Надја).

Лич ност се фор ми ра та ко што се про це сом со ци ја ли за ци је, а 
по мо ћу све сти и кул ту ре, би о ло шки на го ни за у зда ва ју и за ме њу ју 
(‘’су бли ми шу’’) дру штве но-кул тур ним нор ма ма. Би о ло шки на го-
ни (Id), по Фрој ду, пред ста вља ју нај ду бљи слој ко ји од ре ђу је 9/10 
лич но сти. Свест  (Ego)и са вест (Superego)чи не онај пре о ста ли 
део (1/10) лич но сти ко ји из гле да као врх по то пље ног ле де ног бре-
га ко ји је сво јим нај ве ћим де лом не ви дљив. Не ви дљи ва под свест 
од ре ђу је ви дљи ву свест и са вест.

Лич ност пред ста вља сло жен си стем, а ње го ве сту бо ве чи не 
пси хо ло шки при род ни ква ли те ти, али и зна ње, уме ће, на ви ке, вред-
но сне ори јен та ци је, со ци јал ни ста во ви и жи вот не по зи ци је. Јед но 
од ва жни јих со ци јал них ква ли те та лич но сти пред ста вља са мо са-
зна ње. Оно пред ста вља схва та ње са мог се бе, кон крет ног ин ди ви-
ду у ма у окру жу ју ћој сре ди ни. Пре ма ми шље њу не ких пси хо ло га 
са мо са зна ње пред ста вља «ди на ми чи ку су шти ну лич но сти» ко ја 
ука зу је на «зна ча јан ути цај на по на ша ње».8) Оно (по на ша ње) се 
про ја вљу је у не рас ки ди вом је дин ству са три ме ђу соб не про жи ма-
ју ће ком по нен те: 1) по зна ње са мог се бе; 2) емо ци о нал но-оце њу ју-
ћег од но са пре ма се би, и 3) са зна ва ња из бо ра у сво јим по ступ ци ма.

Са мо о це на – то је оце на од стра не кон крет не лич но сти са ме 
се бе, сво јих мо гућ но сти, спо соб но сти, успе ха, про ма ша ја, те свог 
ме ста ме ђу дру гим љу ди ма. Као ва жни је функ ци је са мо о це њи ва ња 
ја вља ју се: 1) са мо кон тро ла сво јих соп стве них по сту па ка; 2) са мо-
ре гу ла ци ја по на ша ња лич но сти, и 3) са мо ко рек ци ја сво јих по сту-
па ка и де ло ва ња.
8) К. Род жерс, К на у ке о лич но сти, История зарубежнойпсихологии, Тек сты, Мо сква, 

1986, стр. 217.
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Са мо о це на ко ју кон крет ни чо век стал но вр ши при бли жа ва га и 
од ре ђе ној по ли тич кој иде о ло ги ји (кон зер ва ти ви зму, на ци о на ли зму, 
ли бе ра ли зму, итд.)

ИНТЕРЕСИИУБЕЂЕЊА

Ин те ре си исту па ју као но ви ква ли тет у по на ша њу чо ве ка, од-
но сно као ме ха ни зам под сти ца ја да се чо век (лич ност) упо зна са 
но вим чи ње ни ца ма, иде ја ма, по гле ди ма, те о ри ја ма, (мо гућ но сти-
ма) пре о бра жа ја по на ша ња, а све у са гла сно сти са сво јим пред-
ста ва ма, по тре ба ма, ци ље ви ма итд. Дру гим ре чи ма, ин те ре си 
под сти чу да чо век при хва ти или не при хва ти од ре ђе не по ли тич ке 
иде о ло ги је.

Ин те ре си се ис по ља ва ју као те жња или на сто ја ње по је ди на ца 
или гру па да пот пу ни је од дру гих за до во ље сво је раз ли чи те по тре-
бе и пре  дру гих до сег ну по жељ не ци ље ве, при о ри тет ним за до би-
ја њем огра ни че них до ба ра.

Као та кви,ин те ре си од ре ђу ју пра вац сва ком де ло ва њу по је ди-
на ца и гру па, по ве зу ју ћи у кон крет ном скло пу дру штве них од но-
са за до во ља ва ње по тре ба са оства ре њем ци ље ва.Као со ци о ло шка 
ка те го ри ја ин те ре си увекпо сре ду ју «из ме ђу» по тре ба и ци ље ва,а 
ти чу се не јед на ких дру штве них  мо гућ но сти да по је дин ци и гру-
пе пот пу ни је од дру гих за до во ље сво је раз ли чи те по тре бе и пре 
дру гих до сег ну по жељ не ци ље ве.. Овим се ин те ре си ве зу ју за дру-
штве ну моћ и по ста ју јед на од нај ва жни јих со ци о ло шких ка те го-
ри ја. У том сми слу је ва жна окол ност да се дру штве на моћ обич но 
ис по ља ва као мо гућ ност да се дру ги ма на мет ну соп стве ни ин те ре-
си или да се у за до во ља ва њу соп стве них ин те ре са има дру штве но 
оси гу ра на пред ност у од но су на дру ге. За то про у ча ва ње ин те ре са 
и је сте је дан од ва жни јих за да та ка со ци о ло ги је, а ин те ре си су из-
у зет но зна чај на ка те го ри ја и у еко ном ским и по ли ти ко ло шким ис-
тра жи ва њи ма. 

Сам из раз «ин те рес» је ла тин ског по ре кла (од лат. interesse – 
«би ти из ме ђу», interesum – уче ство ва ти, узе ти уде ла) и ука зу је на 
ре ла ци о но зна че ње пој ма бу ду ћи  да се он пре све га ти че од но са 
ме ђу за ин те ре со ва ним ак те ри ма. Раз ли чи ти ин те ре си по је ди на ца 
и дру штве них гру па мо ти ви са ни су истим или слич ним по тре ба-
ма ко је тре ба за до во љи ти, а од ре ђе ни су раз ли чи тим објек тив ним 
мо гућ но сти ма за њи хо во за до во ља ва ње. По пра ви лу су не јед на ки 



стр:5566.

- 59 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

дру штве ни из гле ди да јед ни љу ди до ђу до истог  ци ља и сво је по-
тре бе за до во ље пре не го не ки  дру ги, што обич но за ви си од раз-
ли чи тих дру штве них уло га ко је вр ше и по ло жа ја ко је по је дин ци 
и гру пе за у зи ма ју у кон крет ном дру штву. Окол ност да ви ше по је-
ди на ца и гру па има слич не по тре бе, а да су сред ства ко ји ма се те 
по тре бе мо гу за до во љи ти нај че шће огра ни че на до бра, ства ра на пе-
тост у од но си ма ме ђу они ма ко ји на до тич на до бра по ла жу пра во. 
Кад год по сто ји ви ше оних ко ји има ју циљ да са мо за се бе осво је 
не ка дру штве на до бра или да до ђу у дру штве но по вољ ни ју по зи-
ци ју ко ја им омо гу ћу је да пре или пот пу ни је од дру гих за до во ље 
сво је по тре бе, ме ђу њи ма се ја вља не ка кво над ме та ње ко је у уре ђе-
ним дру штви ма под ле же од го ва ра ју ћим пра ви ли ма.

Што је број оних ко ји по ла жу пра во на не ка до бра или ис ка-
зу ју пре тен зи је на  по вољ ни је дру штве не по зи ци је ре ла тив но ве ћи 
од оби ма по жељ них до ба ра и ка па ци те та по вољ ни јих дру штве них 
по зи ци ја кон ку рен ци ја ме ђу ин те ре сен ти ма   се за о штра ва. Да кон-
ку рен ци ја не би пре ра сла у бор бу за “би ти или не би ти” (на “жи вот 
и смрт”) сва ко дру штво се ор га ни зу је та ко што ства ра дру штве на 
пра ви ла ко ји ма кон тро ли ше и уса гла ша ва раз ли чи те, а на ро чи то 
ме ђу соб но су прот ста вље не ин те ре се и у по жељ ном прав цу усме-
ра ва њи хо ве но си о це (за ин те ре со ва не ак те ре).

Макс Ве бер сма тра да  ин те ре си, а не иде је, ди рект но од ре ђу ју 
по на ша ње чо ве ка.

Ин те рес је, по пра ви лу, те сно по ве зан са усме ре но шћу лич-
но сти да по стиг не, за ње га или за со ци јал ну гру пу, ва жне ци ље ве. 
На при мер, за зна ча јан број по ли тич ких де лат ни ка та кав је циљ 
по бе да на из бо ри ма, за тим ути цај на по на ша ње дру гих љу ди, по-
сти за ње успе ха у ка ри је ри итд. Њи ма је, та ко ђе, свој стве на сна жна 
ма ни фе ста ци ја же ље да они до но се од лу ке за дру ге и у име дру гих 
љу ди, да при мо ра ва ју (дру ге) да по сту па ју на њи ма же љен на чин, 
да при вла че па жњу на се бе, да има ју след бе ни ке, да се окру жу ју 
«вер ним» исто ми шље ни ци ма и са рад ни ци ма. Оправ да но се ка же 
да ова кви љу ди има ју сна жан мо тив да по се ду ју власт, тј. да вла-
да ју.

Ин те ре си и усме ре ност лич но сти сли ва ју се у јед но и до во де 
до фор ми ра ња убе ђе ња. Од свих со ци јал них ква ли те та лич но сти 
убе ђе ња су у нај ве ћој ме ри про же та иде о ло шким ком по нен та ма. 
Че сто се мо же чу ти да не ког чо ве ка од ре ђу је ње го ва (по ли тич ка) 
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по зи ци ја: «Он је убе ђе ни на ци о на ли ста», или: «За ње га је нај ва-
жни ја ве ра у Хри ста»! 

Убе ђе ња се пре пли ћу са ста во ви ма лич но сти. Ста во ви пред-
ста вља ју спрем ност лич но сти на ак тив ну со ци јал ну де лат ност, 
усме ре ну ка оства ре њу од ре ђе ног жи вот ног иде а ла. Иде о ло шки 
ста во ви по ли тич ких ди си де на та у ко му ни зму, на при мер, би ли су 
усме ре ни на ру ше ње то та ли тар ног ре жи ма вла сти и фор ми ра ње 
де мо крат ског со ци јал но-по ли тич ког си сте ма. 

Ста во ви и убе ђе ња лич но сти ор ган ски су по ве за ни са ње ним 
ин те ре си ма, што се, у од ре ђе ној ме ри, ис по ља ва кроз вред но сне 
ори јен та ци је. Оне ис пу ња ва ју уло гу тач ке ослон ца и ре гу ла то ра ка-
да ин ди ви дуа до но си ва жне од лу ке. Вред но сти су ду хов не тво ре-
ви не ко је озна ча ва ју по жељ на  (иде ал на)  свој ства по ја ва, пред ме-
та, по сту па ка и си ту а ци ја – и као та кве осми шља ва ју  сва ко људ ско
по на ша ње,  од ре ђу ју ћи му кон крет не  ци ље ве и уну тар њу свр ху. 

По је дин ци и гру пе при хва та ју од го ва ра ју ће вред но сти та ко 
што про це њу ју су бјек тив но зна че ње и објек тив ни зна чај све га око 
се бе – с об зи ром на сво је по тре бе, ин те ре се и мо гућ но сти њи хо вог 
за до во ља ва ња.. Вред но сти су увек ре зул тат су бјек тив не про це не 
објек тив них или прет по ста вље них свој ста ва по ја ва (ли ца, пред ме-
та, по сту па ка, рад њи, по на ша ња) ко јом се оне ква ли фи ку ју као ви-
ше или ма ње по жељ не за су бјек та ко ји их про це њу је. Вред но ва ње 
је дру штве но и пси хо ло шки де тер ми ни сан кул тур ни чин ко јим не-
ки су бјект ис ка зу је свој ин те рес за не ки објект. За то су вред но сти 
увек су бјек тив но-објек тив на ка те го ри ја и као та кве су уну тар њи 
(ин те грал ни) еле ме нат сва ког дру штве ног де ло ва ња и по на ша ња. 
Вред но сти пре суд но ути чу на из борпо жељ них ци ље ва  и као «иде-
ал но тре ба» усме ра ва ју и осми шља ва ју сва ко дру штве но де ло ва ње 
и по на ша ње љу ди.

Вред но сти су (слич но ин те ре си ма) ти пич не ре ла ци о не ка те-
го ри је, по што ни су ни чи сто су бјек тив не ни чи сто објек тив не, већ 
увек из ра жа ва ју од нос су бјек та, ко ји вред ну је, пре ма објек ту, ко ји  
се  вред ну је. За то се по у зда но мо же твр ди ти да не по сто је ап со-
лут не и објек тив не вред но сти не за ви сне од су бје ка та ко ји би их 
сво јим ви ше или ма ње су бјек тив ним вред но ва њем оце њи ва ли и 
узи ма ли као ме ри ло за сво је или ту ђе, ак ту ел но или ал тер на тив но, 
по на ша ње или де ло ва ње.

У том сми слу све вред но сти су  ре ла тив не, али из то га не сле ди 
оба ве зан и про из во љан ре ла ти ви зам у схва та њу вред но сти.
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Раз ли ку ју се два основ на ви да ових ква ли та тив них  ка рак те-
ри сти ка чо ве ка:

1. пот пу не (це ло куп не) вред но сне ори јен та ци је ко је у се би са-
др же иде а ле, жи вот не ори јен та ци је, ва жни је ци ље ве (здра-
вље, лич на сло бо да итд), и

2. ин стру мен тал не иливред но сне ори јен та ци је. Оне са др же у 
се би одо бра ва ње сред ста ва од стра не дру штва или со ци јал-
не гру пе за по сти за ње од ре ђе них ци ље ва.

Јед но од ва жни јих ква ли те та лич но сти пред ста вља њен иден-
ти тет. Иден ти тет се де фи ни ше ка ко уну тра шњим свој стви ма лич-
но сти, та ко и ње ним окру же њем, тј. спо ља шњим ути ца ји ма – еко-
ном ским, по ли тич ким, иде о ло шким итд. Про ме на би ло ко је од 
спо ме ну тих ком по нен ти мо же до ве сти до из ме не лич но сти, тј. 
иден ти те та. На при мер, мно ги убе ђе ни ко му ни сти по сле рас па да 
СССР-а и КП за ме ни ли су свој бољ ше вич ки иден ти тет ан ти со-
вјет ским, ли бе рал но-де мо крат ским или кон зер ва тив ним иден ти те-
том.9)

Сви со ци јал но-пси хо ло шки ква ли те ти лич но сти, на не ки на-
чин су по ве за ни са ак тив но шћу, тј. спо соб но шћу чо ве ка да са мо-
стал но и енер гич но ства ра со ци јал но зна чај не по ступ ке и де лат-
ност, би ло у са рад њи са дру ги ма или одво је но од њих, па чак и 
про тив дру гих љу ди и со ци јал них гру па. 

Ова кон цен три са на уоп ште на ак тив ност до во ди до ства ра ња 
тзв. са мо нор ма тив но сти, тј. де лат но сти ко ја ни је стро го са гла сна 
са дру штве ним или груп ним нор ма ма, али по ти че из схва та ња лич-
но сти о сво јим оба ве за ма, по зва њу и слич но. Са мо нор ма тив ност је 
по ве за на са про це сом ко ји је зна ме ни ти аме рич ки пси хо лог А. Ма-
слов на звао са мо ак ту е ли за ци ја, тј. спо соб ност лич но сти не да то-
ли ко опре де ли (пре по зна) сво је спо соб но сти и мо гућ но сти, ко ли ко 
да уз ве ли ку ак тив ност ис ко ри сти исте за са мо у са вр ша ва ње, раз вој 
сво јих та ле на та, зна ња, уме ћа, за по ве ћа ње сво је ком пе тент но сти 
и дру штве ног зна ча ја у на у ци, умет но сти, спор ту, по ли ти ци итд.

Сва ка иде о ло шка док три на те жи да се раз ви ја и уса вр ша ва и, 
што је нај ва жни је, да се ре а ли зу је у прак си (у убе ђе њи ма, ста во-
ви ма, по на ша њу сво јих след бе ни ка) и да про ши ри сфе ре свог ути-
9) Про ме на спо ља шњих ком по нен ти је дан је од узро ка по ја ва и ве штач ких на ро да. О то ме 

ви де ти на шу књи гу: ОдМалоруса доУкрајинаца, при лог про у ча ва њу про ме не кул-
тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ма ло ру са, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ис точ но Са ра је во, 2008.
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ца ја. А то се мо же по сти ћи са мо уко ли ко има след бе ни ке и ве о ма 
ак тив не при ста ли це.

Иде о ло ги ја у про це су свог функ ци о ни са ња де лу је не то ли ко 
на сва ки од спо ме ну тих еле ме на та лич но сти, већ, пре све га, на цео 
си стем.

У про це су ути ца ја иде о ло шког си сте ма на лич ност по ја вљу ју 
се че ти ри основ на аспек та ути ца ја на ин ди ви ду ал но са зна ње и по-
ступ ке би ло ког чла на дру штва: 1) ког ни тив ни; 2) ор јен та ци о ни; 3) 
вред но сни и 4) циљ ни.

Ког ни тив нии аспект са др жи у се би ка рак тер у усме ре ност зна-
ња, иде ја и те о ри ја ко је дру штво кроз свој си стем обра зо ва ња и 
вас пи та ња пре но си на лич ност, а он их усва ја и ре а ли зу је кроз сво-
је по ступ ке.

На тај на чин фор ми ра се по глед на при ро ду и дру штво, исто-
ри ју и кул ту ру, на ме сто и уло гу чо ве ка у све ту, тј. по глед на свет 
чо ве ка као јед не од глав них цр та ње го ве лич но сти, за тим се фор-
ми ра ју иде а ли, схва та ње нео п ход но сти фор ми ра ња соп стве не 
стра те ги ја жи во та.

Ори јен та ци о ни аспект до зво ља ва фор ми ра ње од но са сва ког 
«ЈА» пре ма раз ли чи тим објек ти ма окру жу ју ће ствар но сти (љу ди-
ма, до га ђа ји ма, чи ње ни ца ма итд.) с тач ке по сма тра ња за до во ље ња 
ин ди ви ду ал них пи та ња, ин те ре са и по тре ба. Он од го ва ра усво је-
ним ин фор ма ци о ним обра сци ма и ин фор ма ци о ној струк ту ри ко је 
су чо ве ку нео п ход не за опре де љи ва ња и ре а ли за ци ју по ста вље них 
за да та ка то ком жи во та.

За ори јен та ци ју лич но сти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, раз ли-
чи том окру же њу, раз ли чи тој де лат но сти итд. ка рак те ри стич не су 
две осо бе но сти: 1) аспект из бо ра и 2) аспект оче ки ва ња у да тој 
си ту а ци ји.

Пр ви аспект озна ча ва да сва ка ори јен та ци ја има не са мо ал тер-
на ти ву, већ не ко ли ко мо гућ но сти, а да чо век би ра нај бо љи. Дру ги 
аспект зна чи да сва ка ори јен та ци ја пред ста вља не са мо ори јен та ци-
ју на са да шњост већ и на бу дућ ност (чак ви ше не го на са да шњост).

Вред но сни аспект са др жи се у то ме да сва ка лич ност сле ди 
од ре ђе не иде а ле, вред но сти, нор ме, да схва та по сле ди це из бо ра 
раз ли чи тих обје ка та, њи хо ву осо бе ност и зна чај, тј. да ис пу ња ва 
функ ци ју оце њи ва ња.
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На кра ју циљ ниаспект се за кљу чу је у то ме да де ло ва ње по-
след њег усме ре ња на иде ал ни или ре ал ни пред мет (не)са зна тог 
стре мље ња су бјек та, у кон крет ном се сво ди на ре зул тат на ко ји 
је усме ре на де лат ност. На овај на чин ко нач ни циљ де ло ва ња има 
двој но зна че ње: 1) циљ као за ми сао и мо тив ори јен ти сан на по-
сти за ње од ре ђе ног ефек та, ре зул та та и то ме слич но; 2) циљ као 
до стиг нут ре зул тат.

У сва ком иде о ло шком си сте му по сто ји пот пу но де фи ни сан 
циљ за јед нич ког де ло ва ња љу ди. На при мер, у иде о ло ги ји са вре-
ме ног срп ског дру штва, бар пре ма ме диј ским ис тра жи ва њи ма јав-
ног мње ња и из ја ва ма по ли ти ча ра на вла сти, то је «Ула зак у Европ-
ску уни ју, где нас оче ку је мед и мле ко!»

Уза јам но де ло ва ње и ис пре пле те ност ова че ти ри аспек та тран-
сфор ми ше иде о ло шки ути цај на лич ност у ва жан фак тор ње го ве 
со ци ја ли за ци је. Под овим се под ра зу ме ва про цес усва ја ња од стра-
не ин ди ви дуе со ци јал ног ис ку ства, од ре ђе ног си сте ма зна ња, нор-
ми, вред но сти, обра за ца по на ша ња, при па да ња од ре ђе ној со ци јал-
ној гру пи и дру штву у це ли ни и омо гу ћа ва ња да функ ци о ни ше као 
ак ти ван су бје кат дру штве них од но са и де лат но сти.10)

Иде о ло шки фак то ри фор ми ра ња и раз во ја лич но сти су ви ше-
стру ки. По сто је јав не и ла тент не (скри ве не) фор ме иде о ло шког де-
ло ва ња.

Јав не фор ме су про па ган да од ре ђе них иде а ла, вред но сти, нор-
ми по на ша ња, ло зин ки, по зи ва за од ре ђе ну по ли тич ку или еко ном-
ску ак ци ју и то ме слич но. Скри ве нефор ме мо гу се про на ћи у под-
тек сту не ког ка зи ва ња, од ре ђе ној иро ни ји, са ти ри итд.

Усме ре но иде о ло шко де ло ва ње ре а ли зу је се пре ко де лат но сти 
со ци јал них ин сти ту ци ја, спе ци јал но за то фор ми ра них (обра зов-
них, сред ста ва за ма сов ну ко му ни ка ци ју, по ли тич ких пар ти ја11) и 
по кре та, не вла ди них ор га ни за ци ја итд.) Што се ти че не у сме ре ног
иде о ло шког де ло ва ња на лич ност, мо же мо ре ћи да оно ни је ни од 
ко га спе ци јал но ор га ни зо ва но и усме ра ва но, већ се до га ђа сти хиј-
ски, не по сред ним со ци јал ним окру же њем ин ди ви дуе: ње го вом по-
ро ди цом, вр шња ци ма, са рад ни ци ма на по слу, слу чај ним су сре ти-
ма...
10) Е. М. Ба ба сов, Основыидеологиисовременогогосударства 2-е из да ние. до пол нен ное, 

Амал фея, Минск, 2004, стр. 87.
11) Ви ди: Ismet Ov či na, Političkestrankeidemokratija, DES, Sa ra je vo, 2007, str. 171 – 206.



- 64 -

УЛОГАИДЕОЛОГИЈЕУРАЗВОЈУЛИЧНОСТИЗоранМилошевић

СОЦИЈАЛНИКАНАЛИ
ЗАИДЕОЛОШКИУТИЦАЈНАЛИЧНОСТ

У дру штву по сто ји це ли низ со ци јал них ка на ла кроз ко ји се 
од ви ја иде о ло шки ути цај на лич ност. Пр ви и ве о ма ва жан со ци-
јал ни ка нал (аспект вас пи та ња) пред ста вља по ро ди ца. Она де лу је 
кроз два ме ђу соб но за ви сна еле мен та: 1) де лу је као спе ци фич на 
со ци јал на ин сти ту ци ја ори јен ти са на на фор ми ра ње и вас пи та ње 
мла дог по ко ле ња; 2) функ ци о ни ше као ма ла и пр ва со ци јал на гру-
па.

Ва жан со ци јал ни ка нал иде о ло шког де ло ва ња пред ста вља ју 
ма ле со ци јал не гру пе – дру го ви/дру га ри це, са рад ни ци на по слу, 
чла но ви ре ли ги о зних за јед ни ца (па ро хи је), по ли тич ке пар ти је и 
не вла ди не ор га ни за ци је...

Ап со лут но нео п хо дан и ва жан ка нал иде о ло шког де ло ва ња на 
лич ност пред ста вља шко ла. Шко ла, од но сно уни вер зи тет фор ми-
ра ју по глед на свет ви со ког гра ђан ског ква ли те та, но ву ска лу вред-
но сти са гла сну ци ље ви ма XXI ве ка. Са мим тим шко ла ути че на 
уче ни ка ком плек сном обу ком, вас пи та њем, по гле дом на свет, али и 
иде о ло шким ути ца јем.12)

Мо ћан и ефи ка сан ка нал иде о ло шког ути ца ја пред ста вља и ко-
лек тив – рад ни, спорт ски, ђач ки, вој ни итд. Ко лек тив пред ста вља 
ор га ни зо ва но и оформ ље но удру же ње љу ди са за јед нич ким ин те-
ре си ма и ци ље ви ма из ко јих про ис ти чу вред но сне ори јен та ци је, 
нор ме, по гле ди на свет, ста во ви, идеј но-по ли тич ке пред ста ве и по-
зи ци је.

У ко лек ти ву се ра ђа и раз ви ја осо бе ни тип ме ђу људ ских од-
но са ко ји је ва жан за иден ти фи ка ци ју са ко лек ти вом. Ту се оче ку је 
са рад ња, уза јам на по моћ итд. До бро ор га ни зо ван и је дин ствен ко-
лек тив ис пу ња ва, сам по се би, вас пит ну функ ци ју, по што је чо ве ку 
ва жно да ње го во по на ша ње бу де одо бре но од стра не ко лек ти ва, од-
но сно да одо бри ње го ве иде а ле, вред но сти, нор ме, обра сце по на-
ша ња, иде о ло шке ори јен та ци је итд.

Ва жну уло гу у иде о ло шком де ло ва њу има кул ту ра са свим сво-
јим плу ра ли змом ти по ва, фор ми, сти ло ва и функ ци ја. Њен ути цај 
на чо ве ка је за и ста ве ли ки, по што не ма чо ве ка ко ји ни је, у ве ћој 
или ма њој ме ри, укљу чен у сфе ру кул ту ре.
12) Е. М. Ба ба сов, Основыидеологиисовременогогосударства, стр. 89.
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Плу ра ли зам иде ја, зна ња, ве ро ва ња, осе ћа ња, жи вот ног ис ку-
ства итд. ко је се на ла зе у кул ту ри до зво ља ва јој да фор ми ра про-
гра ме де ло ва ња, ко му ни ка ци је, по на ша ња и при сут на је у свим 
обла сти ма жи во та и ра да љу ди. Тач ни је у си сте ми ма фор ми ра них 
и раз ви је них кул ту ра, уни вер зал них по гле да на свет ова пло ће них 
у жи вот кон крет ним обра сци ма чо век осми шља ва, про жи вља ва и 
оце њу је окру жу ју ћу ствар ност, а за тим ме ња сво је прак тич но по-
на ша ње, од но сно де лат ност.

У си сте му иде о ло шког де ло ва ња на лич ност по себ но ме сто 
при па да сред стви ма за ма сов ну ко му ни ка ци ју (штам па ра дио, те-
ле ви зи ја и ин тер нет). Ме ди ји, узе ти за јед но, не до но се ни то ли ко 
но ве ин фор ма ци је, но ве иде је и по гле де на свет ко ли ко кон стру и шу 
со ци јал ну ре ал ност и до во де до то га да пу бли ка ме диј ске ак те ре 
по зна је бо ље од сво јих ком ши ја. Дру гим ре чи ма, ме ди ји до при но-
се со ци јал ној оту ђе но сти љу ди. Ме ђу тим, са на шег аспек та ва жно 
је на гла си ти да ме ди ји, јав но или скри ве но, по пу ла ри зу ју и од ре ђе-
не по ли тич ке иде о ло ги је.13)

Сви опи са ни со ци јал ни ка на ли иде о ло шког ути ца ја на лич-
ност де лу ју не раз је ди ње но, већ сло жно, иако, не ка да, про ти ву ре че 
је дан дру гом. На при мер, ути цај по ро ди це на фор ми ра ју ћу лич ност 
мо же де ло ва ти у су прот но сти са шко лом или рад ним ко лек ти вом. 
Со ци јал на гру па вр шња ка спо соб на је да ис ка же ве ли ки ути цај на 
по на ша ње чо ве ка, при че му се тај ути цај мо же за и ста мно го раз ли-
ко ва ти од оног из шко ле и по ро ди це.

За то је ва жно да се раз ли чи ти ка на ли иде о ло шког де ло ва ња 
на лич ност не пре тво ре у фак тор сла бље ња и де струк ци је ду хов-
но-мо рал них вред но сти ство ре них од на ро да то ком ве ко ва, што, 
по том, во ди у по де лу и рас пад на ро да као за јед ни це, од но сно ако 
се ис ко ри сте у су прот ном, ко хе зив ном сме ру, он да на род на сна га, 
на род на моћ и ин те гра ци о ни про це си ја ча ју.
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Summary

Authorpointedoutthatallsocialchannelsofideological
influenceactinharmonywitheachother,eventhoughon
some occasions theremight be some contradictions be
tweensomeofthem.Thereforeitisimportantthatdifferent
channels thatmake ideological influence on personality
donotbecomeelementsofweakeninganddestructionof
spiritualmoralvaluescreatedbythepeoplesthroughout
historyandthereforecausedivision,insteadofhomogeni
zationandintegrationofthepeoples.
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Сажетак
Данијебилоилиризмаихрватске,штросмајеровско-
јагићевскеидејејугословенстваисербокроатистике,
небибилоникобногсусретаСрбаиХрватакојисе
претвориоунеспоразумисукоб,којипосвојимидеоло-
шкимифилолошкимпоследицаматраједоданашњих
дана. На жалост, поменуту филолошко-идеолошку
парадигму прихватили су и кључни српскифилолози
и идеолози у конституисању југословенске државе,
што је резултирало српским духовним, политичким,
језичким,етничким,геополитичким,државотворним
дисконтинуитетом.Неоснованјеставдасудванаро-
да,СрбииХрвати,створилиистијезик,аосталипо-
себнинароди.Јошјемањеодрживставдасучетири
народа(Срби,Хрвати,ЦрногорцииМуслиманиодно-
сноБошњаци)билиисторијскитворциједногјезика.
Хрватисупреузели српски језик, одричући се свог, и
наосновујезикауХрватепретворилисвеСрберимо-
католике.Дошло једоподеле једногистогнарода–
српскогнарода–полинијиразличитихвера,анепо
језикукакојетоуевропскојпракси.Јер,променавере,
поевропскимстандардима,неможедовестидопро-
мененационалностиипреименовањајезика.Данассе
уБоснииХерцеговинибошњачким/босанскимјезиком
означава име језика босанскохерцеговачкихмуслима-
на; назив српски језик остављен је босанскохерцего-

* Виши научни сарадник у ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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вачким православцима, а босанскохерцеговачким ри-
мокатолицимаодређен јеназивхрватски језик.Тако
сенепоступанигдеуЕвропи.УЦрнојГорипоступили
супоугледунасуседе:акосрпскијезикможедаседе-
линадва,заштонеможенатри,акоможенатри,
заштонебимогаоначетири.Безобзираназваничне
називеовихсепаратизмомнасталихдржаваињихо-
вихјезика,упитањујеидаљеједанкњижевнијезик,
српски језик. Српска држава ињене националне ин-
ституције(САНУ,Матицасрпска,филолошкифакул-
тети...) код европских институција (Савет Европе,
ЕУ...)морајудазахтевајудатакоморабитиуписано
улингвистичкукартуЕвропе.
Кључне речи: филологија, илиризам, српска иде-
ја југословенства, хрватска идеја југословенства,
Штросмајер, Јагић, Павловић, Суботић,  Вук Кара-
џић,југословенскипериод,постјугословенскипериод,
србистика, Петар Милосављевић, европски језички
стандарди...

ПРЕДЈУГОСЛОВЕНСКИПЕРИОД

Sрп ски на род и Ср би ја сво јим ге о по ли тич ким по ло жа јем ак ту е-
ли зу је  по зна ту од ред ни цу Све тог Са ве. У пи сму Ири не ју Све-

ти Са ва пи ше:“Ис ток је ми слио да смо За пад, а За пад да смо Ис-
ток. Не ки од нас су по гре шно схва ти ли на ше ме сто у овом су ко бу 
стру ја, па су ви ка ли: ми ни смо ни јед на ни дру га стра на; а не ки да 
смо ми ис кљу чи во јед на или дру га! А ми смо Ср би, ка жем ти Ири-
не ју, суд би ном пред о дре ђе ни да бу де мо Ис ток на За па ду и За пад 
на Ис то ку, и да при зна је мо из над се бе са мо Не бе ски Је ру са лим, а 
на зе мљи - ни шта“.2) „По ру ка от кри ва је згро срп ског кул тур ног и 
по ли тич ког обра сца: Би ти и оста ти свој и свој ствен, на сво ме, на 
ко ји су над гра ђи ва не дру ге њи хо ве са став ни це. ..За сни ва ње тра ди-
ци је у све то са вљу и др жа ви Не ма њи ћа да ло је глав не ори јен ти ре 
си гур ни јем пу ту срп ског на ро да у исто ри ју и огром на  исто риј ска 
ис ку ше ња пред моћ ним и за ти ру ћим си ла ма са ко ји ма се одр жа ва-
ње те из вор не тра ди ци је ве ко ви ма су о ча ва ло“.3)

Мо дер на срп ска др жа ва је од свог на стан ка би ла тра гич но иде-
о ло шки рас по лу ће на из ме ђу   За па да и Ис то ка , из ме ђу Евро пе и 
Ру си је. По тој фор му ли  вла да ле су и сме њи ва ле   се ди на сти је у 
Ср би ји. Та ко је би ло све до ју го сло вен ског пе ри о да. Али оно што је 
2)  Пре ма: Ми лан Ма тић, О срп ском по ли тич ком обра сцу,ИПС Бе о град 2000, стр. 26-27
3)  Исто, стр. 28
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зна чај но спо ме ну ти је сте да је у пред ју го сло вен ском пе ри о ду код 
Ср ба по сто ја ла свест о срп ској је зич ко-ет нич кој за јед ни ци. То је 
би ла све то сав ско-до си те јев ско-ву ков ска  срп ска је зич ка па ра диг-
ма  из ко је је из ра сла и срп ска вер зи ја ју жно сло вен ства Те о до ра 
Па вло ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа, ко је су се успе шно су прот ста вља ле 
Штро сма је ров ско-Ја ги ћев ској па ра диг ми ју го сло вен ства и сер бо-
кро а ти сти ке.

До илир ског по кре та Ср би и Хр ва ти су жи ве ли одво је но, сва ко 
на свом ет нич ком про сто ру; раз ли ко ва ли су се по је зи ку: Хр ва ти су 
го во ри ли  сво јим  кај кав ским – хр ват ским је зи ком, а Ср би сво јим 
што кав ским – срп ским је зи ком. Илир ством Хр ва ти на пу шта ју свој 
је зик, узи ма ју срп ски на род ни је зик и про гла ша ва ју га за хр ват ски 
књи жев ни је зик. Или ри змом је Аустри ја на сто ја ла да спре чи срп-
ску иде ју и из вр ши ра ср бљи ва ње срп ског на ро да, у вре ме ка да је 
Кне же ви на Ср би ја за при о ри тет сво је  спољ не по ли ти ке ис ти ца ла 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба под тур ском и аустриј ском вла шћу. 
Беч ки двор и Ри мо ка то лич ка цр ква  на сто ја ли су да одр же Хр ва те 
као по себ ну на род ну за јед ни цу, да их оја ча ју на ра чун Ср ба и упо-
тре бе као сред ство за оства ри ва ње сво јих ге о по ли тич ких ин те ре-
са и ми си он ср ских и про зе лит ских ци ље ва. Тај смер у хр ват ској 
по ли ти ци на ро чи то је до шао до из ра жа ја на кон Пр вог ка то лич ког 
кон гре са одр жа ног у За гре бу 1900. го ди не. На том ка то лич ко-хр-
ват ском ску пу до не та је од лу ка да се сви ка то ли ци срп ско хр ват-
ског, а у ства ри срп ског је зи ка, има ју сма тра ти Хр ва ти ма.

Ср би су се од у пр ли хр ват ском илир ству, ко је је по сво јој су-
шти ни би ло ве ли ко хр ват ство, али не и Штро сма је ро вом ју го сло-
вен ству и Ја ги ће вој сер бо кро а ти сти ци-глав ним на ста вља чи ма 
илир ске иде је, као аустро хр ват ског ге о по ли тич ког про јек та.4) 

СРПСКАИДЕЈАЈУГОСЛОВЕНСТВА

Срп ска иде ја ју го сло вен ства ја вља се пре хр ват ске. Она је 
пред ста вља ла ре ак ци ју на аустро хр ват ски или ри зам. Илир ски по-
крет је на сту пио са ста вом да су сви бал кан ски Сло ве ни је дан на-
род – илир ски, и да го во ре јед ним је зи ком – илир ским. Цен тар от-
по ра овим иде ја ма ја вља се у Ма ти ци срп ској, око ње них пр вих 
љу ди Те до ра Па вло ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа, а ве ли ко хр ват ске иде је 
4) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Аустро-Хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и 

ју го сло вен ства, у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, збор ник ра до ва I, при ре ди ли Пе тар Ми-
ло са вље вић/Мом чи ло Су бо тић, Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007, стр. 150-183
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и ан ти срп ску су шти ну овог по кре та про зре ли су сви зна чај ни Ср-
би оног вре ме на: Са ва Те ке ли ја, Вук, Сте ри ја, па три јарх Ра ја чић. 
Па три јарх Ра ја чић је го во рио да су „Ср би и Хр ва ти бра ћа, али свак 
има сво је по себ но име, по себ ну исто ри ју, за се бан је зик. Они ни су 
је дан исти на род, и Ср би не ће на пу сти ти сво је име ни илир ству за 
во љу, ни ју го сло вен ству, ни хр ват ству“.5) Те о дор Па вло вић и Јо ван 
Су бо тић су у илир ској иде ји ви де ли уни та ри зам ко ји бри ше раз-
ли ке из ме ђу ју жно сло вен ских на ро да и не ги ра њи хо ву по себ ност. 
Ов де се пре све га има у ви ду раз ли чи тост је зи ка ко ји ма го во ре по-
је ди ни бал кан ски Сло ве ни. „Кон цеп ци ја ју го сло вен ства  Па вло-
ви ћа и Су бо ти ћа је ја сна. Они су сма тра ли да тре ба са чу ва ти по-
себ ност сва ког од ју жно сло вен ских на ро да, али не го ва ти и њи хо во 
за јед ни штво... Па вло вић-Су бо ти ће ва иде ја ју го сло вен ства, у зна-
че њу ју жно сло вен ства, за то што је би ла при род на, има ла је ду бо ке 
ко ре не у срп ском на ро ду. Она је но си ла обе леж је и по ли тич ког и 
дру штве ног жи во та Ср ба. Тој иде ји је на ро чи то био при вр жен кнез 
Ми ха и ло. Али и дру ги Обре но ви ћи стал но су ра чу на ли, и мо ра ли 
ра чу на ти, на са рад њу, на ро чи то са Бу га ри ма. Ра чу нао је са тим и 
Ни ко ла Па шић, де це ни ја ма“.6) Та ко је би ло до Пр вог свет ског ра та, 
тач ни је до Ни шке де кла ра ци је (1915), ка да Ср би при хва та ју хр ват-
ску иде ју ју го сло вен ства и као свој рат ни циљ про гла ша ва ју бор бу 
„за осло бо ђе ње  нео сло бо ђе не бра ће:Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“. 
Сво ју по бе ду у ра ту Ср би ће ста ви ти у функ ци ју те иде је, ко јој ће 
оста ти при вр же ни до рас па да ју го сло вен ске др жа ве 1991. го ди не. 

Срп ска иде ја ју жно сло вен ства ком пле мен тар на је са До си те је-
вим и Ву ко вим ста во ви ма о срп ском на ро ду и ње го вом је зи ку. По-
зна то је да је и све ти Са ва, као и До си теј и Вук, био на ста но ви шту 
о Ср би ма као је дин стве ном на ро ду, ко ји го во ри истим – срп ским 
је зи ком, без об зи ра на ве ру ко ју ис по ве да-пра во слав ну или ка то-
лич ку. Па дом срп ских зе ма ља под осман ску власт до ла зи до ма сов-
не исла ми за ци је срп ског на ро да, на ро чи то на те ри то ри ји Бо сне и 
Хер це го ви не. До си теј је, пре Ву ка, раз вио те зу о Ср би ма три за ко-
на: грч ког , рим ског и тур ског. До си те је во и Ву ко во је зич ко-ет нич-
ко  ста но ви ште уте ме ље но је на европ ској сла ви сти ци и фи ло ло ги-
ји, ко ју су оли ча ва ли До бров ски, Ша фа рик, Ко пи тар, Ми кло шич  и 
дру ги ко ри фе ји на у ке о је зи ку и књи жев но сти.
5)  Пре ма: Ла зо М. Ко стић, Кра ђа срп ског је зи ка, Ба ден, 1964, стр. 72
6)  Пе тар Ми ло са вље вић, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, део: Срп ска иде ја ју го-

сло вен ства, Књи го твор ни ца Логос, Ва ље во, 2007, стр. 12-13
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ХРВАТСКАИДЕЈАЈУГОСЛОВЕНСТВА

Хр ват ска иде ја ју го сло вен ства се бит но раз ли ку је од срп ске.  
Глав ни ње ни по ли тич ки про та го ни сти би ли су Љу де вит Гај и Јо сип 
Ју рај Штро сма јер Штро сма јер, а у фи ло ло ги ји Ва тро слав Ја гић. 
По сво јој при ро ди она се на сла ња на ве ли ко хр ват ску иде ју Па вла 
Ри те ра Ви те зо ви ћа (1652-1713). У екс трем ни јем об ли ку Ри те ро ву 
те зу је нај до след ни је за сту пао Ан те Стар че вић, „отац до мо ви не“, 
чи је оспо ра ва ње Ср ба и по зив на њи хо во за ти ра ње до би ја ма сов ну 
по др шку у хр ват ском дру штву у свим тур бу лент ним вре ме ни ма. Та 
по др шка се у не ко ли ко на вра та то ком 20. ве ка, по сво јој мр жњи и 
бе сти јал но сти, пре тва ра ла  у ге но цид над срп ским на ро дом.  Та ко 
су тро ји ца Не ма ца по по ре клу и је дан Хр ват би ли ро до на чел ни ци 
иде је ко ја ће у ве за ти у не раз мр сив чвор Хр ва те и Ср бе, ко ји се на 
ште ту ових дру гих од ви ја го то во пу на два сто ле ћа.

Ри тер Ви те зо вић је у свом спи су Croatiarediviva (Ожи ве ла Хр-
ват ска, 1700), ко ји је пи сао за по тре бе Беч ког дво ра, као про је кат 
за осло бо ђе ње бал кан ских про сто ра од тур ске вла сти, до ка зи вао 
да на про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва од Ја дран ског до Цр ног мо-
ра жи ви је дан на род, на род хр ват ски, ко ји го во ри јед ним је зи ком, 
је зи ком хр ват ским. Ње гов ве ли ко хр ват ски про је кат пред ви ђао је 
ства ра ње ве ли ке Хр ват ске са ста вље не од Бе ле Хр ват ске (Сло ве-
ни ја, Хр ват ска, Сла во ни ја, Истра, Дал ма ци ја) и Цр ве не Хр ват ске 
(Бо сна, Хер це го ви на, Ср би ја, Ма ке до ни ја, Бу гар ска). Та ква Хр ват-
ска, раз у ме се, ни ка да ни је по сто ја ла па ни је ни  мо гла да бу де 
ожи вље на. Али је иде ја на ста вље на. Нај пре илир ским по кре том, 
ко ји је по чео, ка ко је ис ти цао Ми ро слав Кр ле жа, „из ба ци ва њем хр-
ват ског је зи ка кроз про зор“, а ко ји код Ср ба ни је „про шао“, за тим 
Штро сма је ро вим ју го сло вен ством и Ја ги ће вом сер бо кро а ти сти ком 
ко ји су, на жа лост, код Ср ба ухва ти ли ко ре на чи је по сле ди це на иде-
о ло шком и фи ло ло шком пла ну још ни су от кло ње не.  

Кад ка же мо да су Хр ва ти пре у зе ли срп ски је зик, има мо у ви ду 
сле де ће чи ње ни це. Кај ка вац Љу де вит Гај (1809-1872) сво је Новине
хорватске,славонскеидалматинске  и њи хов под ли стак Даницу 
по чео је об ја вљи ва ти 1835. на хр ват ском је зи ку, тј. кај кав ски , а он-
да је по сле не ко ли ко  иза шлих бро је ва пре шао на илир ски, да кле, 
што кав ски, срп ски је зик. Кад је 1843. Беч ки двор за бра нио илир ски 
по крет, на сце ну сту па Штро сма је ро ва ју го сло вен ска иде ја. На ме-
сто илир ства сад сту па хр ват ство; оно по ста је „ба шти ник“ илир ске 
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иде је; све што је но си ло на зив илир ски, од је зи ка, књи жев но сти, 
кул тур них и јав них уста но ва сад до би ја хр ват ски на зив и са др жај.

Јо сип Ју рај Штро сма јер (1815-1905) про по ве дао је ју го сло вен-
ство, ко је се пот пу но раз ли ко ва ло од оног Па вло вић-Су бо ти ће вог, 
и оно је но си ло сна жан пе чат аустриј ских и аустро-хр ват ских ин-
те ре са. За по тре бе ре ор га ни зо ва не Аустри је као фе де ра ци је ра зних 
на ро да, Штро сма јер је пла ни рао да у њу укљу чи и Ју го сло ве не ко је 
чи не три пле ме на: Сло вен ци, Хр ва ти и Ср би,  ко ји тре ба да бу ду 
тре ћа фе де рал на је ди ни ца та ко за ми шље не др жа ве. Цен тар та ко 
ство ре не за јед ни це Ју го сло ве на је тре ба ло да бу де За греб. Из ове 
ју жно сло вен ске за јед ни це Штро сма јер је ис кљу чио Бу га ре јер ни-
су би ли у са ста ву Хаб збур шке мо нар хи је. Штро сма јер је го во рио 
да се ра ди о јед ном на ро ду, да Ср би и Хр ва ти има ју је дан на род ни 
је зик (што би зна чи ло да Хр ва ти го во ре кај кав ски и што кав ски, а 
Ср би  што кав ски и кај кав ски, што је пот пу но про из вољ но и не тач-
но), те да те же по ли тич ком је дин ству (што је та ко ђе не тач но).  Ње-
го ве те зе су под сна жним ути ца јем ге о по ли тич ких ста во ва. Штро-
сма јер је за о ку пљен пи та њем хр ват ске те ри то ри је. Те ри то ри јал на 
це ло куп ност и одр жи вост за ње га је нај ва жни ји ге о по ли тич ки за-
да так, јер „сва ка др жа ва не из мјер но др жи до те ри то ри јал не цје-
ло куп но сти сво је, а пи там вас, от кле су мно ге раз ми ри це, мно ги 
ду го трај ни ра то ви? Упра во због то га се чу ва ла и бра ни ла по ду-
жно сти цје ло ви тост те ри то ри јал на“.7) Штро сма је ров мо то био је 
пот пу но по ка то ли ча ва ње Ср ба, не са мо „аустриј ских“ не го и оних 
у Ср би ји, о че му све до чи нај но ви ја књи га о би ску пу Штро сма је ру 
ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа.8) Ње го ва ју го сло вен ска иде ја има ла 
је два за дат ка , у окви ру истог ци ља: пр во, да у окви ру Ри мо ка то-
лич ке цр кве ду хов но ује ди ни Ср бе и Хр ва те, а за тим да Ср бе кро а-
ти зу је на осно ву за јед нич ког је зи ка са Хр ва ти ма.9)

Ва тро слав Ја гић (1838-1923), нај ве ћи хр ват ски фи ло лог, ба-
ве ћи се по ли ти ком ко ли ко и на у ком, под у пи рао је Штро сма је ро ву 
иде ју ју го сло вен ства и за сту пао јед ну по Хр ва те ефи ка сну, али за 
на у ку кон фу зну и не на уч ну те зу. „У обим ном члан ку Југословени 
Ја гић је ис ти цао да су Хр ва то-Ср би, од но сно Ју го сло ве ни, је дан 
на род, јер го во ре јед ним је зи ком ко ји је са ста вљен од три на реч ја: 
ча кав ског, кај кав ског и што кав ског. По што Сло вен ци го во ре кај-
7) Štro sma jer-Rač ki, Političkispisi, Za greb, 1971, стр.133
8) Ва си ли је Кре стић, Би скуп Штро сма јер-Хр ват, Ве ли ко хр ват или Ју го сло вен, Гамбит, 

Ја го ди на, 2006.
9) Упо ре ди: Мом чи ло Су бо тић, нав. де ло 
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кав ски, и они су Ју го сло ве ни. Ја гић је, ме ђу тим, ис ти цао да Ср би 
и Хр ва ти, иако су по је зи ку је дан на род, у ства ри, чи не два на ро да, 
ко ји се раз ли ку ју по ве ри, па су сви ка то ли ци Хр ва ти, а сви Ср би су 
пра во слав ци. Он је, да кле, срп ско и хр ват ско на ци о нал но име про-
гла сио озна ком вер ске при пад но сти, јер је то би ло у ин те ре су Хр-
ва та. По Ја ги ће вом про јек ту тре ба ло је да се за јед нич ки књи жев ни 
је зик Ср ба и Хр ва та, срп ско хр ват ски, од но сно хр ват ски или срп-
ски, од но сно што кав ски, по де ли по ли ни ји ека ви ца (срп ски део) и 
ије ка ви ца (хр ват ски део). Ови Ја ги ће ви ста во ви ожи во тво ре ни су у 
Ти то во вре ме Но во сад ским до го во ром (1954)“.10)  

Ја ги ће во пре у зи ма ње срп ског је зи ка и ње го во кри во тво ре ње 
у хр ват ски је зик до вр ше но је кра јем XIX i по чет ком XX  ве ка . 
О то ме све до че књи ге: Хрватскиправопис  Ива на Бро за (1891, за 
ко ји аутор при зна је да је ра ђен на кор пу су Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ра 
Да ни чи ћа), Граматикаистилистикахрватскогилисрпскогјезика 
(1899, та ко ђе ра ђе на на кор пу су Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ра Да ни чи ћа) 
и Рјечникхрватскогјезика Ива на Бро за и Фра ње Иве ко ви ћа (ра-
ђен на кор пу су Ву ка Ка ра џи ћа, Ђу ра Да ни чи ћа, Ње го ша и Ми ла на 
Ђ. Ми ли ће ви ћа).  Да кле, са ми хр ват ски  ауто ри  пи шу на срп ском 
је зи ку,  а он да не скри ве но кри во тво ре исти ну да ју ћи срп ском је-
зи ку хр ват ско име. Срп ски је зик је срп ски је зик, све јед но ко га, по 
на ци о нал ном осе ћа њу, го во рио.

Да се став око срп ског је зи ка и ње го во при сва ја ње од стра не 
Хр ва та још ви ше за му ти , ни су не ду жни ни срп ски фи ло ло зи, и то 
они нај е ми нент ни ји. На том по љу не на уч но су се по не ли и нај зна-
чај ни ји Ву ко ви след бе ни ци, по пут Ђу ра Да ни чи ћа ко ји је нај пре 
до след но за сту пао Ву ко ве ста во ве о срп ском је зи ку, о Ср би ма три 
за ко на, од но сно став: „Сви Ср би су што кав ци и сви што кав ци су 
Ср би“. О на уч ном под у пи ра њу Ву ко вих по гле да на срп ски је зик и 
књи жев ност све до че Да ни чи ће ва де ла: Ратзасрпскијезикикњи-
жевности Разликеизмеђусрпскогихрватскогјезика (1858), али, 
на жа лост, по сле Ву ко ве смр ти, при хва ти ће хр ват ску те зу (Штро-
сма је ро ву и Ја ги ће ву) о дво на ци о нал ном име ну срп ског је зи ка : 
хр ват ски или срп ски, због че га је за слу жио ме сто тај ни ка ЈА ЗУ 
(1867) и пре се лио се из Бе о гра да у За греб, где пи ше Рјечникхр-
ватскога или српскога језика“(  у из да њу ЈА ЗУ  1882).11) Го то во 
иден тич но по не ће се  во де ћи срп ски фи ло ло зи у ју го сло вен ском 
10) Пе тар Ми ло са вље вић, Увод у ср би сти ку, Требник, Бе о град, 2003,  стр. 19-20
11) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Но ви ја срп ска по ли тич ка исто ри ја, део: Вук Ка ра џић и 

Хр ва ти, ИПС, Бе о град, 2006, стр. 21-45
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пе ри о ду. О то ме нај бо ље све до чи чи ње ни ца да је Речниксрпског
књижевногинародногјезика ко ји је по кре нуо Сто јан Но ва ко вић 
(1888),  Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти на ста ви ла да из да-
је као Речник српскохрватског књижевногинародног језика . И 
то на кон се це си о ни стич ких ра то ва и фор ми ра ња но вих др жа ва на 
про сто ру бив ше СФРЈ, ка да су ове др жа ве од лу чи ле да на пу сте 
дво и ме ни на зив и свој је зик на зо ву по но вој др жа ви-на ци ји.

ЈУГОСЛОВЕНСКИПЕРИОД

Не где је До бри ца Ћо сић ре као да су Ср би на род ко ји по бе ђу је 
у ра ту, а гу би у ми ру. Не што слич но, ре као је, раз о ча ран срп ским 
од у ста ја њем да се у но вој др жа ви обе ле жи срп ски ет нич ки, исто-
риј ски и др жав ни про стор,  Жи во јин Ми шић, про сла вље ни срп ски 
вој ско во ђа.12) Ово су нај те же оп ту жбе за срп ске по ли ти ча ре и иде-
о ло ге. Је су ли оне оправ да не? Кад је у пи та њу на чин ује ди ње ња у 
пр ву ју го сло вен ску др жа ву и  об лик ње ног по ли тич ког и те ри то-
ри јал ног раз гра ни че ња, ове кри ти ке су ви ше не го оправ да не. Пр-
ва Ју го сла ви ја ни је, ка ко ис ти че Пе тар Ми ло са вље вић, на ста ла „у 
иде ја ма Све тог Са ве, До си те ја и Ву ка, ни у иде ја ма Ма ти це срп ске, 
ни Срп ске кра љев ске ака де ми је. Та ко ђе ни иде ја да су Ср би са мо 
пра во слав ци не по ти че од  ових срп ских ве ли ка на и не ка да шњих 
срп ских на ци о нал них ин сти ту ци ја. То је иде ја ђа ко вач ког би ску-
па Јо си па Ју ра ја Штро сма је ра и ње го вог фи ло ло шког до глав ни ка 
Ва тро сла ва Ја ги ћа. То је јед на од глав них иде ја Пр вог хр ват ског 
ри мо ка то лич ког кон гре са (За греб 1900). На осно ву тих иде ја раз-
би јан је кор пус срп ског на ро да, са мим тим што је сво ђен са мо на 
свој пра во слав ни део. Што је још го ре, на штро сма је ров ско-ја ги-
ћев ским иде ја ма, под ри ван је и иден ти тет срп ског је зи ка“.13)

По ли тич ка по бе да хр ват ске иде је ју го сло вен ства до ве ла је до 
ства ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, др жа ве „јед ног 
тро и ме ног на ро да“. Ср би ја је у ту не си гур ну др жав ну тво ре ви ну 
уло жи ла сво ју др жав ност и свој на ци о нал ни иден ти тет, за раз ли-
ку од Хр ва та и Сло ве на ца ко ји ма је за јед нич ка др жа ва по слу жи ла 
као си гур но ста ни ште за на ци о нал ни оп ста нак и ус пут на ста ни ца 
12) Су о чен са ола ком  рас про да јом те ко ви на срп ских по бе да у ра то ви ма 1912-1918, вој во да 

Ми шић је за ва пио: „не ма тих ра то ва ко је срп ски вој ни ци не би до би ли, ни ти њи хо вих 
те ко ви на ко је срп ски по ли ти ча ри не би упро па сти ли“. Пре ма: Ми лан Ма тић, нав. де ло, 
стр. 89

13) Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ско пи та ње и ср би сти ка, III књи га, Обра ћа ња, Бач ка Па лан-
ка-Ва ље во 2007.
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ка про јек то ва ној др жав ној са мо стал но сти.  У Уста ви ма Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1921, 1931), ко ја је 1929. пре и ме но ва-
на у Ју го сла ви ју, зва нич ни на зив је зи ка био је: срп ско-хр ват ско-
сло ве нач ки. Исто ри чар Ста но је Ста но је вић је сво ју ен ци кло пе ди ју 
на звао та ко ђе Срп ско-хр ват ско-сло ве нач ком на род ном ен ци кло пе-
ди јом. Ср би су Хр ва ти ма у све му по пу шта ли, са мо да се одр жи 
за јед нич ка др жа ва . А њи хо ви зах те ви су би ли мак си мал ни: раз-
би ја ње ју го сло вен ске др жа ве и ства ра ње ве ли ке, ет нич ки чи сте, 
ка то лич ке хр ват ске др жа ве. Ба но ви на Хр ват ска је у  пла но ви ма хр-
ват ског на ци о нал ног по кре та (Ма чек) би ла са мо пр ва фа за ка пот-
пу ној др жав ној са мо стал но сти (Па ве лић, НДХ).

Дру га Ју го сла ви ја, ко му ни стич ка „др жа ва рав но те же“, фе де-
ра ци ја ус по ста вље на на ан ти срп ској осно ви, про мо ви са ла је но ве 
на ци је и ре пу бли ке-др жа ве из срп ског је зич ко- ет нич ког суп стра-
та, а ауто ном не обла сти та ко ђе кон сти ту и са ла у Ср би ји, а не, на 
при мер, у Хр ват ској, где је за то би ло ви ше исто риј ских, ет нич ких, 
је зич ких и дру гих раз ло га. При хва та њем ју го сло вен ства и ко му ни-
зма Ср би по ста ју по де љен, рас по лу ћен на род, што са дру гим ју го-
сло вен ским на ро ди ма ни је био слу чај. „Ко му ни зам је ју го сло вен-
ству дао но ву сна гу и при влач ност“14), кон стру и сао Ју го сла ви ју као 
ти пич ну ком про ми сну тво ре ви ну, оме ђи ва њем не ких је ди ни ца као 
не срп ских, што је био вид оп ко ља ва ња Ср би је тзв. на ци о нал ном 
пе ри фе ри јом ве штач ких и не са зре лих на ци ја“.15)

Са мо за бо ра вља ју ћи се уто пи јом о „брат ству и је дин ству“ срп-
ски на род и ње го ва дру штве на и по ли тич ка ели та оста ју дез о ри-
јен ти са ни. На кон „се о бе кр ви“, од но сно пре ли ва ња на шег на ро да, 
под при ти сци ма, на хр ват ску, ал бан ску, му сли ман ску, цр но гор ску 
стра ну, из вр ше но је на си ље над исто ри јом ства ра њем не срп ских 
на ци ја на срп ском ет нич ком про сто ру.  „Не рав но прав ност Ср ба би-
ла је це на оп стан ка Ју го сла ви је“- ис ти цао је Ђи лас.16) Јо сип Броз 
по де лио је Ср бе у че ти ри ре пу бли ке и две по кра ји не, да кле у шест 
фе де ра тив них је ди ни ца. Ни ко се ни је бу нио, јер су сви жи ве ли у у 
илу зи ји да су у јед ној за јед нич кој ју го сло вен ској др жа ви. Ме ђу ре-
пу блич ке ад ми ни стра тив не ли ни је ни су сма тра не гра ни ца ма ни ти 
су би ле по твр ђе не би ло ка квим прав ним ак том, већ су пред ста вља-
не као „ли ни је у мер ме ру“ (Броз), ко је спа ја ју ју го сло вен ске на ро-
14) Дра го љуб Жи во ји но вић, Ва ти кан и Ср би у XX ве ку, у : Ге о по ли тич ка ствар ност Ср ба, 

ИГС, Бе о град, 1997, стр. 102
15) Бран ко Пе тра но вић, Ср би ја у Ју го сла ви ји и ве ли ке си ле, ВИГ, Бе о град, 1993, стр. 101
16) До бри ца Ћо сић, Пи шче ви за пи си (1981-1991) ФилипВишњић, Бе о град, 2002, стр. 276
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де. С пи та њем гра ни ца вла сти те др жа ве Ср би су се су о чи ли ка да је 
de fac to и de iure  ју го сло вен ска др жа ва пре ста ла да по сто ји.

„Ср би су за раз ли ку од Не ма ца и Ита ли ја на до да нас оста ли 
на род склон ре ги о на ли зму и ре ги о нал ној све сти... На сил но од на-
ро ђа ва ње Цр но го ра ца по сле Дру гог свет ског ра та, има за по сле ди-
цу, др жав ни и кул тур ни се па ра ти зам... За под сти ца ње ре ги о нал не 
све сти и ства ра ње син те тич ких на ци ја ко ри шће ни су ка ко др жав на 
тра ди ци ја (Цр на Го ра), та ко и ди ја лектске и фол клор не осо бе но сти 
(Ма ке до ни ја), али и вер ска опре де ље ност (бо сан ски му сли ма ни)“.

Као пан дан Цр ној Го ри исто ри чар Сла вен ко Тер зић ис ти че Ба-
вар ску „ко ја је би ла ве ко ви ма за себ на не мач ка др жа ва, са дво ром 
и ди на сти јом, па ни ко ме не па да на па мет у Не мач кој и Евро пи да 
да нас го во ри о „ба вар ској на ци ји“ или ба вар ској кул тур ној ба шти-
ни из дво је но из не мач ког кул тур ног на сле ђа“.17) На де лу про сто ра 
на ко јем жи ве Цр но гор ци ве ко ви ма ни су ме ња ли име.  Све до кра ја 
Дру гог свет ског ра та би ли су по на ци о нал но сти сви Ср би. По сле 
од лу ке „од о зго“ (Ко мин тер не, од но сно пар тиј ског и др жав ног вр ха 
на че лу са Бро зом), го то во сви по на ци о нал но сти по ста ју Цр но-
гор ци.

И ов де је ис пред ња чио хр ват ски је зич ки се па ра ти зам. Нај пре 
је Новосадским споразумом, из де цем бра 1954, „утвр ђен“ за јед-
нич ки на род ни и књи жев ни је зик Хр ва та, Ср ба и Цр но го ра ца, под 
на зи вом хр ват ско срп ски/срп ско хр ват ски.   Ево шта о то ме ка же је-
дан од во де ћих срп ских фи ло ло га Пе тар Ми ло са вље вић: „Но во-
сад ски до го вор био је пу на по бе да хр ват ске стра те ги је, оли че не у 
сер бо кро а ти сти ци. На том Договору про гла ше но је да је на род ни 
је зик Ср ба, Хр ва та и Цр но го ра ца ( а то зна чи и ча кав ски, кај кав ски 
и што кав ски) је дан је зик, да се он убу ду ће тре ба зва ти срп ско хр ват-
ски/хр ват ско срп ски. Књи жев ни је зик Ср ба и Хр ва та, по за кључ ци-
ма овог Договора, гра ђен је на што кав ској осно ви, рав но прав но и 
от по чет ка у две ма ва ри јан та ма: екав ској и ћи ри лич кој са цен тром 
у Бе о гра ду и ије кав ској и ла ти нич кој са цен тром у За гре бу. На овој 
по де ли на срп ску и хр ват ску ва ри јан ту им пли цит но су про јек то ва-
не и по де ле срп ског и хр ват ског је зи ка“.18) Та ко су се па ра ти змом 
за хва ће ни и Цр но гор ци,  ко ји су свој је зик  увек зва ли –срп ски, а  
17) Сла вен ко Тер зић, О срп ском по ли тич ком и кул тур ном ре ги о на ли зму-мо гућ но сти пре-

ва зи ла же ња, у: Срп ски ду хов ни про стор, Ба ња Лу ка, Срп ско Са ра је во, 1999, стр. 243
18) Пе тар Ми ло са вље вић, Иден ти тет и пре и ме но ва ња срп ског је зи ка, у: Ср би ја-по ли тич ки 

и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, Збор ник ра до ва, при ре ди ли Мом чи ло Ссу бо тић/Жи во јин 
Ђу рић, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 214
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за тим од 1955. до 1992. срп ско хр ват ски. Већ 1967. Хр ва ти, на че-
лу са Ми ро сла вом Кр ле жом уста ју про тив овог Договорасво јом 
Декларацијомо називу и положају хрватског књижевног језика. 
Кр ле жа  ви ше не го во ри о „хр ват ском је зи ку из ба че ном кроз про-
зор“, већ Декларацијубра ни ре чи ма, да „Ср би и Хр ва ти има ју је дан 
је зик ко ји Хр ва ти зо ву хр ват ски, а Ср би срп ски“.Декларацију је 
по др жа ло ви ше од 100 хр ват ских књи жев ни ка  и ин те лек ту а ла ца и 
све хр ват ске кул тур не и обра зов не  ин сти ту ци је. На ово је од го во-
ри ло око 40 срп ских књи жев ни ка сво јим Предлогомзаразмишља-
ње , чи ме је са мо при мље но к зна њу и при хва ће но за ла га ње хр ват-
ске стра не за рав но прав ност „хр ват ског“ је зи ка, а за тим је Ма ти ца 
хр ват ска мар та 1971. јед ном крат ком из ја вом и фор мал но од сту пи-
ла од  Новосадскогдоговора. У Уста ву 1974. го ди не са др жа ни су 
хр ват ски се па ра ти стич ки зах те ви, па и они о је зи ку; је зик је са да 
хр ват ски или срп ски, као у вре ме Штро сма је ра и Ја ги ћа. Би ла је то 
са мо ме ђу фа за у пот пу ном пре и ме но ва њу срп ског је зи ка у хр ват-
ски, што ће усле ди ти раз би ја њем ју го сло вен ске др жа ве. 

Пре ма Пе тру Ми ло са вље ви ћу: „ Нај ве ћи про је кат га ше ња ин-
те грал ног срп ства из вео је Штро сма је ров на ста вљач у пр вој и дру-
гој Ју го сла ви ји Вик тор Но вак... Но ва ко ва књи га (Маг нум кри мен, 
М. С.) су ге ри ше: Ср би, чу вај те се ри мо ка то ли ка; они су ва ши не-
при ја те љи. Но вак је био ка ри ка у штро сма је ров ско-ти тов ској иде-
ји ју го сло вен ства, ко ју је пре по ру чи вао Ср би ма. Ње го ва књи га је, 
прак тич но, у Ти то вој Ју го сла ви ји са хра ни ла иде ју о Ср би ма као 
це ло ви том кор пу су: тј. као о на ро ду ко је је не са мо пра во слав ни, 
већ де лом и ри мо ка то лич ки и му сли ман ски на род...“19)

Ка ко је ко ја си ла, др жав на иде ја и иде о ло ги ја про ла зи ла овим 
про сто ри ма, та ко је од срп ског на ци о нал ног тки ва, за рад сво јих по-
ли тич ких ин те ре са, от ки да ла и ства ра ла но ве на ци је. Нај пре је то 
учи ни ла Ото ман ска им пе ри ја ства ра ју ћи му сли ма не, ко је ће Ти тов 
ре жим де кре том про из ве сти у на ци ју, са ве ли ким М, да нас Бо шња-
ци, за тим је Аустри ја из вр ши ла кро а ти за ци ју Ср ба ка то ли ка, чи ју 
фи на ли за ци ју у Хр ва те ће та ко ђе ре а ли зо ва ти ко му ни стич ки ре-
жим Јо си па Бро за. Бро зов ко му ни стич ки си стем про из вео је Ма ке-
дон це и Цр но гор це, а од Ср ба ка то ли ка-Бу ње ва ца и Шо ка ца си лом 
ство рио Хр ва те.20)

19) Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Логос-Бач ка Па лан ка/Књиготвор-
ницаЛогос, Ва ље во, 2007, стр. 132

20) „На ред ба Јо си па Бро за из ма ја 1945. гла си ла је да су Бу њев ци Хр ва ти. Кључ на ре че ни-
ца тог до ку мен та гла си: „ка ко бу ње вач ке и шо кач ке на род но сти не по сто је, то вам се 
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Ср би у Хр ват ској, иако кон сти ту ти ван и са Хр ва ти ма рав но-
пра ван на род, до жи ве ли су да им Хр ва ти по дру ги пут при сва ја ју 
срп ски је зик. Уга ше не су и све срп ске про свет не и кул тур не уста-
но ве, по след ња Просвјета 1980. го ди не. На по ли тич ком пла ну 
ста тус и по ло жај Ср ба у ју го сло вен ској фе де рал ној је ди ни ци Хр-
ват ској био је устав но за јем чен; СР Хр ват ска је ус по ста вље на као 
дво на ци о нал на ре пу бли ка – др жа ва – Хр ва та и Ср ба, као што је, на 
при мер, Бел ги ја др жа ва Фла ма на ца и Ва ло на ца, или Швај цар ска 
тро на ци о нал на др жа ва – Не ма ца, Фран цу за и Ита ли ја на. Хр ва ти 
су, ме ђу тим, слич но при сва ја њу и кра ђи срп ског је зи ка, исто учи-
ни ли и са срп ским на ро дом: од у зе ли су му кон сти ту тив ност и све-
ли га на на ци о нал ну ма њи ну.

Три де сет го ди на по сле Новосадског договора по ја ви ла се у 
Мин хе ну (1984) Карта хрватског језика с додатком српског у 
књи зи Добардан! чи ји је аутор То мо Ма та сић. Она је ја сно гра-
фич ки при ка за ла ка ко је срп ско хр ват ски од но сно хр ват ско срп ски 
по де љен на две по ло ви не и то по ли ни ји ије кав ски-екав ски из го-
вор, тј. ис точ на и за пад на ва ри јан та оног „јед ног и је дин стве ног“ 
је зи ка.21)

Постјугословенскипериод
На пи та ње но ви на ра „Гла са јав но сти“ : Да ли Ср би ја за до во-

ља ва све усло ве да се зо ве др жа вом, ге о по ли ти ко лог и  по ли тич ки 
и прав ни пи сац Ми лош Кне же вић, уред ник ча со пи са Национални
интерес, ка же „да је Ср би ја пре све га ре зи ду ал на тво ре ви на, што 
зна чи да је на ста ла као по след ња у се це си о ном лан цу пост ју го-
сло вен ских тво ре ви на и да би ње на бу дућ ност мо гла би ти не ка ква 
збир на ре ги о нал на те ри то ри ја. Све оно што чла ни це ЕУ при да ју 
соп стве ним др жа ва ма као ва жно, Ср би ји од ри чу. Та ко, на при мер, 
Ср би ја још не ма  тач но од ре ђе не гра ни це сво је те ри то ри је, ни ти 
спро во ди ефи ка сну власт на ам пу ти ра ном де лу сво је др жав не те-
ри то ри је. Пре ма то ме ис па да да Ср би ја по уну тра шњим и спо ља-
шњим же ља ма тре ба да по ста не не ка ква збир на ре ги о нал на те ри-

на ре ђу је да све Бу њев це и Шок це има де те  тре ти ра ти ис кљу чи во као Хр ва те без об зи ра 
на њи хо ву из ја ву“. Ово је до ку мент Сре ског НОО Сре за бач ко па ла нач ког од 18. ма ја 
1945, ко ји је ре зул тат Ти то вог го во ра на  осни вач ком кон гре су КП Ср би је 8. ма ја 1945. 
Он је том при ли ком ре као: „Ми гра ди мо брат ство и је дин ство, али срп ски шо ви ни сти у 
Вој во ди ни не ће да при зна ју Хр ва ту да је Хр ват, већ га зо ву Бу ње вац. Он тра жи про пу-
сни цу за Бе о град, а овај му пи ше на род ност Бу ње вац“. Пре ма: Новости, 3. ав густ 2005, 
стр. 6

21)  Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Срп ско пи та ње да нас, део: Фи ло ло ги ја и ге о по ли ти ка, ИПС, 
Бе о град, 2008, стр. 151-152
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то ри ја, пот пу но де кон цен три са не и де цен тра ли зо ва не вла сти, са 
не ко ли ко глав них гра до ва и по ли тич ких ели та ко је би у њи ма тре-
ба ло да вла да ју“.22)

Очи глед но је, на и ме, да је „раз би ра спад“ ју го сло вен ске др жа-
ве мо ти ви сан же љом За па да да ње ним не стан ком оне мо гу ћи ства-
ра ње не ке ве ће, пре вас ход но срп ске др жа ве на Бал ка ну. При том је 
За пад, а то зна чи „ва ти кан ско-гер ман ски блок“ и САД, од лу чио да 
не са мо под стак не ства ра ње но вих-са те лит ских др жа ви ца на срп-
ском ет нич ком и исто риј ском про сто ру, већ и да Ср би ју пот пу но 
обо га љи – да ва њем не за ви сно сти Ко со ву и на го ве шта јем се па ра-
ти зма у Вој во ди ни све де је на „збир ну ре ги о нал ну те ри то ри ју“.

Ср би су, за раз ли ку од дру гих на ро да, има ли чак шест кон цеп-
ци ја ре ша ва ња свог на ци о нал ног пи та ња, од уста во бра ни тељ ске, 
до да на шње мон ди ја ли стич ке „ви зи је“ ута па ња Ср би је у бу ду ћи 
свет, под па ли цом је ди не пре о ста ле су пер си ле. Про пу ште на је при-
ли ка да Ср би ја по сле Пр вог свет ског ра та ре ши то пи та ње, Ср би ја 
је на пу сти ла сво је на ци о нал не про гра ме и при хва ти ла ју го сло вен-
ски др жав но прав ни и по ли тич ки про ви зо ри јум. 23) Слич но се до-
го ди ло и по сле Дру гог свет ског ра та. „Ср би ма је по то њи (XX, ју-
го сло вен ски) по ни штио онај прет ход ни (XIX, од но сно срп ски)“.24)

И док но во на ста ле др жа ве на про сто ру бив ше СФРЈ на сто је 
да се пот пу но дис тан ци ра ју од бив ше др жа ве и иде о ло ги је,  при-
ба вља ју ћи но ви иден ти тет сво је др жав но сти, Ср би ја од но сно ње на 
пост пе то ок то бар ска власт  ни ка ко да се ис трг не из ла жних кан џи 
ју го сло вен ства. То се нај бо ље ви ди у обла сти фи ло ло ги је, ко ја је 
од лу чу ју ће кре и ра ла ју го сло вен ску иде о ло ги ју и др жа ву. У на сто-
ја њу  да за о кру же сво ју др жав ност Хр ва ти, Бо шња ци, Цр но гор ци 
свој до ју че ра шњи срп ско хр ват ски, а у ства ри срп ски, је зик про-
гла си ше за хр ват ски, од но сно бо сан ски и цр но гор ски. О ка квој 
се фи ло ло шко-иде о ло шкој кон фу зи ји на ла зи  срп ска власт го во ри 
и чи ње ни ца да је у Ср би ји срп ски је зик и ве ћин ски и ма њин ски, 
од но сно за ма њин ске је зи ке, као што су ма ђар ски, ал бан ски,  бу-
гар ски, ру мун ски,  ру син ски, сло вач ки, укра јин ски, ром ски, про-
гла ше ни су и хр ват ски и бо сан ски. Из ве сно је да ни ко ра зу ман не 
22)  Пре ма: Глас  јав но сти, 16. Фе бру ар 2009, стр. 2
23)  Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Срп ско пи та ње да нас, део: О срп ском на ци о нал ном про гра-

му, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 24
24)  Ми лан Ма тић, Ср би ја: исто риј ске кри зе и де мо крат ска ре фор ма, СПМ, 1-4/2003, стр. 

1о, Бе о град, 2003.
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мо же да твр ди да то ни је срп ски је зик. У Ха шком три бу на лу, у ко-
јем су су ди пре вас ход но срп ској иде ји,  је зич ко пи та ње је по јед но-
ста вље но и  у ду ху је про ши ре не сер бо кро а ти сти ке – срп ски је зик 
је про гла шен бхс  је зи ком.

На све ово вла да ју ћа по ли тич ка и дру штве на ели та у Ср би ји 
(СА НУ, Ма ти ца срп ска, Фи ло ло шки фа кул те ти...) не ма од го во ра. 
Ћу та ла је кад су нај пре Хр ва ти срп ски је зик про гла си ли за хр ват-
ски књи жев ни је зик, не об ја шња ва ју ћи при том ко ји је је зик Ср ба 
у Хр ват ској као но во на ста ле ма њи не; ћу та ла је и ка да су Бо шња ци 
(му сли ма ни до 1992.) срп ски је зик пре и ме но ва ли у бо сан ски, с не-
ре ал ном на дом да ће то при хва ти ти Ср би и Хр ва ти у БиХ; та ко ђе је 
ћу та ла ка да су Цр но гор ци срп ски је зик пре и ме но ва ли у цр но гор-
ски и;  нај по сле, исто та ко је пот пу но про из вољ но, на уч но не у те-
ме ље но и  по ли тич ки штет но  при хва ти ла  да му сли ма ни у Ра шкој 
обла сти срп ски је зик пре и ме ну ју у бо сан ски. Не би нас из не на ди-
ло да по истом по ли тич ко-се па ра ти стич ком кри те ри ју му  до ђе до  
фор ми ра ња вој во ђан ског је зи ка. Био би то ка та стро фа лан учи нак 
јед не ан ти срп ске по ли ти ке ко ја се на ла зи у пот пу ном иде о ло шком 
ћор со ка ку.

А из гле да ло је да не ће би ти та ко! Пост ју го сло вен ска и пост-
ко му ни стич ка Ср би ја је све до Дејтонскогспоразума би ла по ли-
тич ки при лич но хо мо ге на у ар ти ку ли са њу и од бра ни пра ва Ср ба 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. При се ти мо се да је власт и опо зи-
ци ја у Ср би ји до Дејтоназа го ва ра ла пра во срп ског на ро да на са-
мо о пре де ље ње у фе де рал ним је ди ни ца ма Хр ват ској и БиХ, што је 
зна чи ло њи хов оста нак са це ли ном срп ског на ро да у је дин стве ној 
др жа ви. У  то вре ме одр жан је пр ви, а за тим Другиконгрессрпских
интелектуалаца, на ко ји ма је зах те ва но од  европ ских и свет ских 
ин сти ту ци ја да за срп ски на род ва же иста на че ла ме ђу на род ног 
пра ва као за дру ге на ро де. При то ме је по ми ња но је зич ко на че ло и 
ис ти ца на те за  еми нент них европ ских лин гви ста и фи ло ло га, да је 
што кав ско го вор но под руч је срп ски је зик и да на ње му жи ве Ср би 
раз ли чи тих кон фе си ја, што би при ли ком те ри то ри јал ног раз гра ни-
че ња тре ба ло до след но по што ва ти.

Не са мо да раз гра ни че ње ју го сло вен ских на ро да  ни је  ма ри-
ло за је зич ке ни ет нич ке прин ци пе,  из вр ше но је уз спољ ну по-
др шку си лом, не го је и но ва власт у Ср би ји ста ла на ста но ви ште 
на ших про тив ни ка – о срп ској кри ви ци за ју го сло вен ску дра му. И 
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та не и сти ни та, ла жна тврд ња, на ко јој је ДОС осво јио власт, пред-
ста вља нај ве ћу пре пре ку за ча сно и до сто јан стве но во ђе ње срп-
ске др жав не по ли ти ке. По пут сво јих за пад них мен то ра  и но ва до-
сов ска власт у Ср би ји је за све не да ће кри ви ла ре жим Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа, за не ма ру ју ћи  или не зна ју ћи, све јед но, да  За пад на 
че лу са САД ов де ни је због људ ских пра ва не го из са свим кон крет-
них – ге о стра те шких и ге о по ли тич ких по бу да. И да срп ски на род и 
ње го ва др жа ва пред ста вља ју са мо пре пре ку али и  екс пе ри мент за 
на сту па ње пре ма Ис то ку, пре вас ход но пре ма Ру си ји и ње ним енер-
гет ским ре сур си ма.25)  

Ак ту ел на власт у Ср би ји за го ва ра без у сло ван ула зак у ЕУ, а да 
се ни јед ном ни је за пи та ла за што нас ова ор га ни за ци ја не тре ти ра 
као и дру ге др жа ве и на ро де Евро пе. Ка ко то да „ЕУ не ма ал тер на-
ти ве“, ка да нам ње не 22 др жа ве ( од 27 чла ни ца ЕУ) оти ма ју Ко со-
во и Ме то хи ју. Са чу до ви шним ма зо хи змом ак ту ел ни ре жим прак-
тич но уче ству је у ра за ра њу соп стве не др жа ве. За што срп ска власт 
не тра жи од ЕУ да се пре ма Ср би ји и Ср би ма при ме њу ју европ ска 
на че ла ка да је у пи та њу је зич ка од ред ни ца на ци је. 

Ка ко сто ји ствар са пре и ме но ва ним срп ским је зи ком у хр ват-
ски, бо сан ски, цр но гор ски?

Хрватису од ба ци ли све до са да шње на зи ве, сво је тво ре ви не, 
за за јед нич ки – срп ски је зик: од ба ци ли су „срп ско храв тски је зик“, 
„хр ват ско срп ски је зик“, „хр ват ски или срп ски је зик“, не по ми њу 
ви ше ње ну ис точ ну, екав ску, бе о град ску, ни ти за пад ну ије кав ску, 
за гре бач ку ва ри јан ту. Све оне су срп ске. „На те ри то ри ји да на шње 
Хр ват ске го во ри се, као у вре ме док та др жа ва ни је по сто ја ла, ча-
кав ским, кај кав ским и што кав ским на реч јем, да кле, раз ли чи тим 
је зи ци ма. Од кра ја 19. ве ка књи жев ни је зик Хр ва та за сни ва се на 
што кав ском на реч ју ије кав ског из го во ра ко ји је тре ти ран као за-
јед нич ки је зик Ср ба и Хр ва та. .. Зва нич ни књи жев ни је зик у Хр-
ват ској,  био је, да кле, је зик јед ног од два кон сти ту тив на на ро да, 
на ро да срп ског, ко ји је 1990. про гла шен за на ци о нал ну ма њи ну. 
За кљу чак је ја сан: У хр ват ској се да нас као књи жев ним го во ри је-

25) Ви ди: Ру си ја и Бал кан. Пи та ња без бед но сти и са рад ње, збор ник ра до ва,  при ре дио 
Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008, по себ но ра до ве: Ми ло мир Сте пић, Ср би ја у 
евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји-упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за, стр. 23-50; 
Алек сан дар Ду гин, Ге о по ли ти ка Но ве Евро пе, стр. 51; Мом чи ло Су бо тић, Ру си ја и са-
вре ме но срп ско пи та ње с по себ ним освр том на Ко смет, стр. 191-208; Ми лош Кне же-
вић, Сна же ње Ру си је и са вре ме на Ср би ја, стр. 209-244; Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, 
Аме рич ко укот вља ва ње, ру ско ка шње ње и срп ска „Си бир ска ди ле ма“ на Бал ка ну, стр. 
295-320
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зи ком обес пра вље не срп ске ма њи не“26).   Раз у ме се, „ни ко Хр ва ти-
ма  не мо же да за бра ни да се слу же срп ским је зи ком, као што им 
ни ко не за бра њу је да се слу же не мач ким, ма ђар ским, ен гле ским. 
Али су хр ват ске ин сти ту ци је, по европ ским стан дар ди ма, ду жне 
да овај је зик на зи ва ју срп ским. Та ко ђе, ни ко у Хр ват ској не мо же 
за бра ни ти по је дин ци ма да се осе ћа ју и из ја шња ва ју ка ко хо ће. Али 
је Хр ват ска ду жна да сво јим гра ђа ни ма и све ту ја сно од го во ри на 
пи та ње: Шта је би ло са Ср би ма ри мо ка то лич ке ве ре? Где су не ста-
ли? Ка ко се де си ло да Ри мо ка тлич ка цр ква јед ном је ди ном на ро ду 
на све ту, за бра ни да бу ду ри мо ка то ли ци, де на ци о на ли зу лу ћи их и 
ауто мат ски пре тва ра ју ћи у Хр ва те?! И то баш онај на род, срп ски, 
ко ји је у це лом сло вен ском све ту сте као ти ту лу при ма са , јед ну од 
нај ви ших у хи је рар хи ји Ри мо ка то лич ке цр кве“.27)

Док се Хр ва ти ма мо же за ме ри ти да су за свој књи жев ни је зик 
узе ли ту ђи је зик и на зва ли га сво јим-хр ват ским име ном,  а свој 
од ба ци ли, ста нов ни ци маБоснеиХерцеговинето се не мо же за-
ме ри ти. Ову бив шу ју го сло вен ску ре пу бли ку на се ља ва јед но је зич-
на по пу ла ци ја ко ја би, по европ ским стан дар ди ма, би ла тре ти ра на 
као је дан на род. Ме ђу тим, Ти тов ре жим је озва ни чио по сто ја ње у 
њој то бо же три на ро да: Ср ба (пра во слав ци), Хр ва та (ри мо ка то ли-
ци) и Му сли ма на (исла ми сти ко ји се бе од 1992. зо ву Бо шња ци). 
И ов де је на зив је зи ка до 1990. био срп ско хр ват ски/хр ват ско срп-
ски, а по сле ра та је про гла ше но по сто ја ње три је зи ка: срп ског, хр-
ват ског и бо сан ског. Као кри те ри јум је зич ког иден ти те та узи ма се 
вер ска при пад ност, а не је зич ка обе леж ја....“Ни ко у Евро пи је зи ке 
ни је иден ти фи ко вао по вер ској при пад но сти“.28) И ов де се го во ри 
„ис точ но хер це го вач ким ди ја лек том срп ског је зи ка ко ји се го во ри у 
це лој Ре пу бли ци Срп ској, у це лој бив шој Ре пу бли ци Срп ској Кра-
ји ни, на ду бро вач ком под руч ју, у ве ћем де лу Цр не Го ре  и у пе ти ни 
26) Пе тар Ми ло са вље вић, Об но ва све сти о срп ској је зич кој за јед ни ци, у: Срп ско пи та ње 

и ср би сти ка, збор ник ра до ва I, при ре ди ли: Пе тар Ми ло са вље вић/Мом чи ло Су бо тић, 
Бач ка Па лан ка/Ва ље во 2007, стр. 525-526

27) Пе тар Ми ло са вље вић, Обра ћа ње Са ве ту Евро пе и Европ ској уни ји, књи га III, Срп ско 
пи та ње и ср би сти ка, при ре дио: Пе тар Ми ло са вље вић, Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007.

28) У пре и ме но ва њу срп ског је зи ка Пе тар Ми ло са вље вић ис ти че: „ не мо же се ни на ко ји 
прин ци пи је лан на чин по ре ћи да је би ло или да има Ср ба му сли ман ске ве ро и спо ве сти, 
јер о то ме све до че ме ђу оста лим  име на Мех мед па ше Со ко ло ви ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа, 
Скен де ра Ку ле но ви ћа, Еми ра Ку сту ри це. Не мо же се та ко ђе по ре ћи да је би ло Ср ба 
ри мо ка то ли ка. О то ме све до чи и це ла исто ри ја Ду бров ни ка. Је дан од оиса ца и све до ка 
те исто ри је, во ђа Ср ба ри мо ка то ли ка у Ду бров ни ку дум Иван Сто ја но вић (1829-1900), 
де кан Ри мо ка то лич ке цр кве у овом гра ду, јав но је из но сио став: „ме ни мо ја ри мо ка то-
лич ка цр ква не бра ни да бу дем Ср бин“ као и став: „ ба шка ве ра, ба шка на род ност“. Не 
тре ба смет ну ти с ума да је је ди ни Ср бин ко ји је до био Но бе ло ву на гра ду, Иво Ан дрић, 
био ри мо ка то лик.
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Ре пу бли ке Ср би је. Ис точ но хер це го вач ки ди ја ле кат је моћ на гра на 
срп ског је зи ка и од те исти не се ов де бе жи као и у Хр ват ској“.29) 
Лин гви ста Ми лош Ко ва че вић ис ти че да је Вук Ка ра џић стан дар-
ди зо вао је зик за све Ср бе „без раз ли ке вје ро за ко на и мје ста ста но-
ва ња“. „За то он и је сте на зван срп ски, а не, на при мјер, ср би јан ски 
је зик. Вре ме ном сви Ву ко ви Ср би (а Вук је, под сје ти мо се, Ср би ма 
сма трао и Ср бе грч ко га, и Ср бе рим ско га, и Ср бе тур ско га за ко на) 
ни су оста ли Ср би не го су не ки пре ве де ни у дру ге на ро де (Хр ва те, 
Цр но гор це, Му сли ма не, од но сно Бо шња ке), а ни све зе мље у ко ји-
ма су Ср би жи вје ли или жи ве ни су у пост ву ков ском пе ри о ду об је-
ди ње не у јед ну срп ску др жа ву. Та ко да нас Ву ков(ск)и срп ски је зик 
као књи жев ни је зик не упо тре бља ва ју са мо Ср би, не го и Хр ва ти, 
Цр но гор ци, и Му сли ма ни (ко ји се бе на ци о нал но пре и ме но ва ше у 
по сљед њем де се тље ћу XX ви је ка у Бо шња ке). Срп ски Ву ков(ск)и 
књи жев ни је зик, пре ма то ме, је сте књи жев ни је зик и Ср ба, и Хр-
ва та, и Цр но го ра ца, и Му сли ма на (Бо шња ка), и упо тре бља ва се не 
са мо у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској, не го и у Цр ној Го ри, Хр ват-
ској и Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. Упо тре бља ва се, да кле, 
по пут ње мач ког или ен гле ског је зи ка, и код ви ше на ро да и у ви ше 
др жа ва“.30)

По Уста ву ЦрнеГоре, ко ја је по но во по ста ла са мо стал на др-
жа ва 2006, зва нич ни је зик је по стао цр но гор ски. До та да, од 1992. 
до 2006, звао се срп ски. Као и пре Новосадскогспоразума (де цем-
бар 1954), сем у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та ка да је на зив 
је зи ка био тро на ци о на лан: срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки. Већ смо 
по ме ну ли да су Цр но гор ци у Ти то вој Ју го сла ви ји про ме ни ли свој 
на ци о нал ни ста тус. Све до кра ја Дру гог свет ског ра та би ли су по 
на ци о нал но сти сви Ср би, а на кон ко му ни стич ког за по се да ња вла-
сти го то во сви Цр но гор ци. На по след њем по пи су 2004. око 39% 
ста нов ни ка Цр не Го ре се из ја сни ло као Цр но гор ци, око 32% као 
Ср би. Том при ли ком  64% се из ја сни ло да го во ри срп ским је зи ком, 
не што пре ко 20% цр но гор ским, а оста ли – бо шњач ким, хр ват ским 
и ал бан ским је зи ком. Осим Ал ба на ца сви оста ли има ју, у ства ри, 
је дан је зик, срп ски, али га да нас раз ли чи то на зи ва ју. У Цр ној Го ри 
се нај бо ље ви ди сва ап сурд ност на ци о нал не и је зич ке по ли ти ке из 

29) Пе тар Ми ло са вље вић, Об но ва све сти о срп ској је зич кој за јед ни ци, у: Срп ско пи та ње и 
ср би сти ка, збор ник ра до ва I, стр. 526

30) Ми лош Ко ва че вић, Срп ски је зик и ње го ве ва ри јан те, у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, 
збор ник ра до ва I, при ре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић/Мом чи ло Су бо тић, Бач ка Па лан ка-
Ва ље во 2007, стр. 257



- 84 -

ОДНОСФИЛОЛОГИЈЕИИДЕОЛОГИЈЕКОДСРБÂМомчилоСуботић

ју го сло вен ског пе ри о да. По сре ди је пот пу но про из вољ но на ци о-
нал но опре де љи ва ње: у ис тој по ро ди ци јед ни се опре де љу ју као 
Ср би, дру ги као Цр но гор ци, јед ни го во ре срп ским, дру ги цр но-
гор ским је зи ком.31) Тре ба ис та ћи да се Цр на Го ра 1992. ре фе рен-
ду мом из ја сни ла за за јед нич ку др жа ву са Ср би јом, тј. за СР Ју го-
сла ви ју, го то во сто про цент но. Је дан од ње них та да шњих чел ни ка, 
а да нас не при ко сно ве ни ли дер, Ми ло Ђу ка но вић опре де љи вао се 
као Ср бин. Да нас је он ро до на чел ник ан ти срп ске мон те не грин ске 
по ли ти ке, за го вор ник цр но гор ске на ци је, цр но гор ског је зи ка и цр-
но гор ске пра во слав не цр кве.  Ђу ка но вић но во у ве де ни на зив цр но-
гор ски је зик оправ да ва чи ње ни цом да је та ко учи ње но у су сед ству 
(а су сед ство је Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на и Ср би ја), где се 
упо тре бља ва исти је зик, али се је зик на зи ва по др жа ви: хр ват ски 
и бо сан ски. Не ки дру ги европ ски при мер не би мо гао да на ве де. 

УСрбији у по гле ду је зич ке по ли ти ке си ту а ци ја ни је ма ње ап-
сурд на. Зва нич ни је зик је срп ски. Али у срп ским на ци о нал ним ин-
сти ту ци ја ма ни је та ко. У СА НУ у Оде ље њу је зи ка и књи жев но сти 
за др жа но је срп ско хр ват ско име у на зи ву Речникасрпскохрватског
књижевногинародногјезика ко ји Ака де ми ја из да је од 1959. го ди-
не. „Овим је зи ком се у Ср би ји на зи ва и је зик ов да шњих ри мо ка то-
ли ка срп ског ма тер њег је зи ка. Пре ћут но или гла сно се при хва та и 
на зив бо сан ски је зик за Ср бе му сли ма не у Бо сни и Хер це го ви ни 
али и у Ра шкој обла сти у Ср би ји. Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка при Ака де ми ји при хва тио је став да се исти је зик мо же зва ти 
и срп ски, и хр ват ски и бо сан ски, а из истог Од бо ра до ла зе ини ци-
ја ти ве да се је зик и у Ср би ји пре и ме ну је у бо сан ско-хр ват ско-срп-
ски је зик. Ов де се, да кле, и да ље спро во ди Стар че вић-Ја ги ће вапо-
ли ти ка не ги ра ња иден ти те та срп ског је зи ка. Па ра док сал ност ове 
си ту а ци је мо же се сли ко ви то при ка за ти ако се обра ти па жња на 
сва ко днев ни го вор ви со ких по ли тич ких лич но сти у Ср би ји ко је су 
раз ли чи тог на ци о нал ног опре де ље ња и вер ске при пад но сти. Оне 
го во ре истим, срп ским је зи ком, ко ји им је сви ма јед на ко ма тер њи 
а, по кон цеп ци ји срп ских ака де ми ка и срп ских про свет них вла сти 
и дру гих др жав них ор га на и ме ди ја, то су раз ли чи ти је зи ци.

31) Ви ди ши ре: Је ли ца Сто ја но вић, Иден ти тет и ста тус срп ског је зи ка у Цр ној Го ри (не кад 
и сад), у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007, стр. 287-301; Дра-
га Бо јо вић, Опет о „пре и ме но ва њу“ (до и ме но ва њу, ра зи ме но ва њу...) срп ског је зи ка у 
Цр ној Го ри, и још по не че му, исто, стр. 311-327; Ве се лин Ма то вић, Раз го ли ћио се сти-
ду љак из за гра де, исто, стр. 302-304; Ве се лин Ма то вић, Не  мо же се ри је ка кроз ду дук  
на тје ра ти, исто, стр. 305-310
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На срп ским уни вер зи те ти ма да нас по сто је ка те дре за мно ге 
на ци о нал не фи ло ло ги је као што су ан гли сти ка, гер ма ни сти ка, ита-
ли ја ни сти ка, по ло ни сти ка, бо хе ми сти ка, сло ва ки сти ка, хун га ро ло-
ги ја, ал ба но ло ги ја итд. Али ни на јед ном уни вер зи те ту у срп ским 
зе мља ма не по сто ји ка те дра за ср би сти ку...“32)

По крет за об но ву ср би сти ке, ко ји де лу је ви ше од јед не де це-
ни је (на стао на ини ци ја ти ву Пе тра Ми ло са вље ви ћа, у При шти-
ни 1997), и чи не га еми нет ни фи ло ло зи, лин гви сти, књи жев ни ци, 
исто ри ча ри, по ли ти ко ло зи, у сво јим број ним пу бли ка ци ја ма об-
на вља и апе лу је на об но ви срп ске фи ло ло шке тра ди ци је из пред-
ју го сло вен ског, а по го то во из пред ти то и стич ког  пе ри о да. По крет 
зах те ва да се об но ви тра ди ци ја Ма ти це срп ске, Срп ске ака де ми је 
на у ка, обра зов ног си сте ма у Ср би ји, као и об но ву срп ске иде је ју-
го сло вен ства. Тра жи да се пре ма срп ском је зи ку и књи жев но сти 
др жав ни и европ ски по ли тич ки чи ни о ци од но се као пре ма дру гим 
европ ским је зи ци ма и књи жев но сти ма. Дру гим ре чи ма, тре ба их 
иден ти фи ко ва ти пре ма иден ти те ту ко ји су има ли у пред ју го сло-
вен ском пе ри о ду. А то пре све га зна чи да је срп ски на род, као и 
мно ги дру ги европ ски на ро ди, мул ти кон фе си о на лан,  и он се, као 
и дру ги европ ски на ро ди, мо же раз ли ко ва ти по је зи ку, а ни ка ко по 
ве ри, што је та ко ђе у скла ду са европ ским ме ри ли ма.
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RELATIONSHIPBETWEENPHILOLOGYANDIDEOLOGY
OFSERBS
Summary

If there was not Illyrism and Croatian Strossmayer-
Jagicevian idea of Yugoslavism and Serbo-Croatism,
fatal encounter between Serbs andCroats evolving into
amisunderstandingandconflict that hasbeengoingon
up topresentdays,wouldnothaveoccurredatall.Un-
fortunately, above mentioned philological-ideological
paradigmhasbeenacceptedbymainSerbianphilologists
and ideologists in constitution of Yugoslav state, which
resulted inSerbian spiritual, political, linguistic, ethnic,
geopoliticalstatehooddiscontinuity.Astancethatthetwo
peoples, Serbs and Croats, have created one same lan-
guage while remaining separate peoples is groundless.
Evenmoregroundlessisastancethatfourpeoples(Serbs,
Croats,MontenegrinsandMuslims,thatisBosniaks)have
beenhistoricalcreatorsofonelanguage.TheCroatsad-
optedSerbianlanguageandgaveuptheirownone,and
onthebasisofthelanguagetheymadeallSerbsofRoman
CatholicfaithstobecometheCroats.Therecameadivi-
sionofonenation–Serbiannation–onthebasisofdiffer-
entfaiths,andnotonthebasisoflanguage,asisusualin
Europeanpractice.AccordingtotheEuropeanstandards,
changeoffaithcannotleadtochangeofnationalityand
renamingofalanguage.NowadaysinBosniaandHerze-
govinathelanguageofBosnian-HerzegovianMuslismsis
calledBosniak/Bosnianlanguage;Bosnian-Herzogovan
OrtodoxcallthesamelanguageSerbianlanguage,while
Bosnian/Herzegovian Roman Catholics call it Croatian
language. It is a case unrecorded in Europe. InMonte
Negro the same pattern of the neighbors has been used
– if the Serbian language could have been divided into
twolanguages,whynotdivideintothreelanguages,andif
therearethreelanguages,whynotmakeitfourlanguages.
Regardlessofofficialtitlesofthesestatesandlanguages
thatwerecreatedasaconsequenceofseparatism,itisstill
one literary language, Serbian language. Serbian state
anditsnationalinstitutions(SANU,MaticaSrpska,Fac-
ultiesofPhilology…)shoulddemandfromEuropeaninsti-
tutions(theCouncilofEurope,theEuropeanUnion…)to
writeitdownintoalinguisticmapofEurope.
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НОВАИДЕЈА
ИЛИНОВАПОЛИТИКАБЕЗБЕДНОСТИ1)

Сажетак
Изградња и функционисање безбедности у савреме
нимусловимаморасезасниватинаидејиизграђивања
савременебезбедностикојаморабитиприхватљива
и прилагођена потребама сваког појединца, нације и
свимдржавамасветаподједнако.Стварањесавреме
небезбедностимораодговоритисавременомугрожа
вањуибезбедноснимизазовимаунутарсамедржаве
узреализацију,пресвега,сопственихидејарешавања
безбедносне проблематике. У супротном, несумњи
во долази до поларизације идеја о изградњитеорије
ипраксебезбедности,каквимсеможеоценитидана
шњистепенбезбедноснестабилностиунашојземљи.
Кључнеречи:идеја,безбедност,угрожавање

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Dа нас се на шом пла не том ши ри од ре ђе на до за стра ха. Као да 
се не што ве ли ко оче ку је, као да не што ве ли ко леб ди око нас.

Сва ки ста нов ник на ше пла не те оче ку је да ово бу де са мо тре-
нут ни ути сак ко ји ће ре ла тив но бр зо про ћи.

Чи ње ни ца је да је ста ње без бед но сти све та очи глед но по ре ме-
ће но, а мно ги ми сле и да је ово ре ме ће ње про у зро ко ва но од стра-
не не ко га ко свој уну тра шњи раз вој ба зи ра на угро жа ва њу дру гих, 

* Научни сарадник у ИПС у Београду.
1)  Овај текст је ра ђен у окви ру про јек та:“Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град ње 

де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“. (149057Д) фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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од но сно да сво је по ре ме ће но уну тра шње ста ње без бед но сти одр-
жи и учвр сти про ши ри ва њем на ра чун не ко га дру го га. Ова хи дра 
уоб ли че на у ан ти свет ском, по ли тич ком и еко ном ском ло би ју, по-
ку ша ва да при ву че на ше ин тер на ци о на ли зо ва но дру штво ко је се у 
ова ко из ра же ној угро же ној без бед но сти мо же на зва ти и дру штво 
без ком па са.

Же ља тих свет ских моћ ни ка се огле да кроз на сто ја ње да нас, 
али не са мо нас, на те ра ју да при хва ти мо ре ше ња ко ја би јед но став-
но на мет ну ла и учвр сти ла „сле пи пут“ на ко ме се да нас објек тив но 
го во ре ћи на ла зи свет. Дру гим ре чи ма, они ко ји су ди рект но ути ца-
ли, пре све га на ства ра ње (на ста нак) не ста бил не свет ске без бед но-
сти, од но сно без бед но сти на свим ни во и ма, оли че не у да нас из ра-
же ној при вред ној ре це си ји – еко ном ској кри зи свет ских раз ме ра и 
да ље се про гла ша ва ју и на ме ћу као уни вер зал ни и је ди ни ли де ри и 
про јек тан ти да љег раз во ја све та.

Очи глед но је да и на ша зе мља за па да у мо не тар ну кри зу ко ја 
се ши ри из САД.

Уоста лом, два де се ти век су штин ски ни шта до бро ни је до нео 
са аспек та без бед но сти, по сма тра ју ћи исту у нај ши рем зна че њу 
ње ног пој ма.

Мо гло би се за кљу чи ти да је без бед ност чак ви ше и озбиљ ни-
је угро же на не го до са да, а по сле ди це тог са вре ме ног угро жа ва ња 
ни је мо гу ће пре ци зно од ре ди ти. Од но сно, да нас се мо же по у зда но 
за кљу чи ти да се на ла зи мо у пе ри о ду, тач ни је ре че но на сту пио је 
пе ри од ве ли ког угро жа ва ња без бед но сти. Та ко су нпр. до са да би ла 
два ве ли ка свет ска ра та, ре во лу ци је, гра ђан ски ра то ви итд. ко ји су 
од не ли око 170 ми ли о на људ ских жи во та од ко јих је би ло око 80 
ми ли о на ци ви ла. При то ме је на стра да ло око ми ли он Ср ба.  

Да кле, угро жа ва ње без бед но сти се и да нас на ста ви ло са мо на 
дру ги на чин.

Ка да је реч о Ср би ји, озбиљ ни без бед но сни про бле ми за њу су 
по че ли још 1945. го ди не ка да је до шло до по де ле све та на ин те ре-
сне сфе ре.

Та да шња Ју го сла ви ја се на шла ра за пе та из ме ђу два ве ли ка 
бло ка ко ји су на сто ја ли да је од ву ку на сво ју стра ну.

За хва љу ју ћи иде ји о ства ра њу не свр ста них зе ма ља и по ли ти ци 
ко ју је та да шња Ју го сла ви ја во ди ла, без бед ност Ју го сла ви је је ре-
ла тив но би ла ста бил на, па чак и ка да је реч о еко ном ском аспек ту.
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Иде ја та да шњег др жав ног ру ко вод ства је би ла не угро зи ти 
без бед ност на ше др жа ве раз ви ја њем иде ја о не свр ста но сти и њи-
хо вом опе ра ци о на ли за ци јом, од но сно из град њом и спро во ђе њем у 
де ло не свр ста не по ли ти ке. Осло нац је био у чвр стој по ве за но сти и 
да љем ја ча њу по ве зи ва ња са дру гим не свр ста ним др жа ва ма.

Не ула зе ћи у ана ли зу си сте ма и ста ња без бед но сти пре и по сле 
Пр вог свет ског ра та ре кло би се да је су штин ска про бле ма ти ка по 
си стем без бед но сти на ста ла по сле Дру гог свет ског ра та ка да је већ 
фор ми ра на СФРЈ у ко јој се ство рио „са вре ме ни“ про блем – про-
блем те ро ри зма на Ко со ву и Ме то хи ји.

Овај про блем је тим зна чај ни ји јер се са те ро ри змом су о ча ва-
ју и мно ге раз ви је не зе мље САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, 
Ја пан, Ру си ја итд. Ме ђу тим овај про блем је био сво је вр сни без бед-
но сни и по ли тич ки пре се дан у ко ме је на та да шњу СРЈ из вр ше на 
ору жа на агре си ја од стра не НА ТО-а. Из тог до га ђа ја тре ба ло је из-
ву ћи од ре ђе не за кључ ке и иде је о да љој из град њи по ли ти ке па и 
без бед но сти на ше зе мље у од но су на кон сте ла ци ју ста ња по ли ти ке 
и без бед но сти у све ту.  

Осим овог озбиљ ног про бле ма из спек тра про бле ма ко ји угро-
жа ва ју без бед ност по ја вио се и ста ри и до бро по зна ти про блем не-
стан ка си ро ви на од ви тал ног зна ча ја за да љи раз вој сва ке др жа ве 
и чи та вог све та. Пре ци зни је ре че но нај ве ће свет ске ре зер ве енер-
ге на та и дру гих ва жних при род них си ро ви на су ло ци ра не у Ази ји, 
од но сно око Ура ла и на Кав ка зу ко ји  су у нај ве ћем де лу на ла зе на 
те ри то ри ји да на шње Ру си је. Осим то га, на свет ску сце ну је пре 
не ко ли ко го ди на ( у САД-у 2007. го ди не) на ста ла ре це си ја у сфе ри 
при вре де. Ово је нај ва жни ја ин фор ма ци ја јер се ра ди о др жа ви ко ја 
ва жи за во де ћу др жа ву све та у обла сти при вре де, вој ној обла сти, 
обла сти кул ту ре, из гра ђе не де мо кра ти је, на у ке итд. Да кле, ра ди се 
о др жа ви ко ја кро ји свет ску по ли ти ку и ства ра но ви свет ски по-
ре дак. То је др жа ва ко ја од лу чу је о свет ској без бед но сти на ра чун 
без бед но сти ма лих зе ма ља, од но сно соп стве них ин те ре сних ре ги-
о на ши ром све та. На ме ће се, ре кло би се, су штин ско пи та ње да 
ли је иде ја ства ра ња но вог свет ског по рет ка и иде ја ства ра ња но ве 
без бед но сти.

Иде ја ства ра ња но вог свет ског по рет ка за слу жу је ана ли зе са 
мно гих аспе ка та, од но сно об у хва та све зна чај ни је обла сти људ ског 
раз во ја. Те ана ли зе не сум њи во тре ба да бу ду све о бу хват не и ег-
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закт не, ва лид не и по у зда не, а на ро чи то ка да се спро во де у обла сти 
без бед но сти.

Без бед ност се убра ја у обла сти ко је су нај зна чај ни је за жи вот и 
раз вој др жа ве и дру штва. Ка да се вр ши ана ли за ста ња без бед но сти 
или би ло ко ја дру га ана ли за са аспек та без бед но сти, нео п ход но је 
у об зир узе ти не ко ли ко чи ње ни ца ме ђу ко ји ма нај зна чај ни је ме сто 
за у зи ма и она ко ја под ра зу ме ва да са вре ме на без бед ност мо ра би-
ти усме ре на ка по је дин цу, на ци о нал ној без бед но сти др жа ва па тек 
он да ка гло бал ној без бед но сти.

То зна чи да иде ја ства ра ња са вре ме не (ре ал не) без бед но сти 
мо ра и да по тек не од по је дин ца, гру па, др жа ва, на ци ја. Сва ка ко 
све то у ци љу из град ње за јед нич ког оп ште при хва ће ног и при ла го-
ђе ног (адап ти бил ног) мо де ла без бед но сти, од но сно ње не те о ри је 
и прак се.

Нео п ход но је при то ме укљу чи ти све аспек те са вре ме ног угро-
жа ва ња без бед но сти, од но сно све ре ле вант не фак то ре ко ји има ју 
ути цај на без бед ност да нас.

ПОЈАМИОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Пр ви пут по јам Си сте ма без бед но сти2) се нор ма тив но упо тре-
бља ва у Устав ном аманд ма ну XXX усво је ном ју на 1970. го ди не.

Као по јам Си стем без бед но сти је на стао мно го ра ни је, али је 
Уста вом 1974 услед дру штве но-по ли тич ких про ме на ре а фир ми-
сан.

Та да је оства рен нов при лаз дру штве ним пи та њи ма – од бра-
на зе мље и не за ви сно сти + за шти та устав ног уре ђе ња, си гур но сти 
љу ди и гра ђа на и дру штве не и ци вил не имо ви не итд. 

За мно ге те о ре ти ча ре ко ји се ба ве ана ли зом, од но сно про јек то-
ва њем без бед но сти оте жа ва ју ћи фак тор пред ста вља по да так да ни 
до на ших да на по јам угро жа ва ња без бед но сти др жа ве ни је пре ци-
зно од ре ђен. Ди мен зи ја про бле ма се мо же са гле да ти и кроз чи ње-
ни цу да  упра во си стем без бед но сти мо ра да ти ком плек сне од го во-
ре на пи та ња за што, од ко га и че га, и  ка ко тре ба шти ти ти основ не 
вред но сти др жа ве.  
2) По јам без бед но сти под ра зу ме ва ста ње у ко ме др жа ве сма тра ју да не ма опа сно сти од 

вој ног на па да, по ли тич ких при ну да или еко ном ских при си ла, та ко да мо гу сло бод но да 
се раз ви ја ју. (ОУН – 1985).
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Раз ло ге ово ме ни је мо гу ће пре ци зно од ре ди ти јер ег зи сти ра-
ју мно го број ни про бле ми  (објек тив ни и су бјек тив ни) ко ји оне мо-
гу ћа ва ју уни вер зал но иден ти фи ко ва ње, гру пи са ње и сте пе но ва ње 
из во ра, но си ла ца и об ли ка угро жа ва ња. Као оте жа ва ју ћа чи ње ни-
ца нај че шће се озна ча ва ју  спе ци фич но сти и аутен тич но сти сва ке 
др жа ве по себ но. Ово из раз ло га што прак тич но сва ка др жа ва има 
раз ли чит праг сен зи би ли те та на вр сте и об ли ке угро жа ва ње. Због 
то га је ве о ма при сут но ми шље ње да је угро жа ва ње про мен љи ва 
ка те го ри ја јер, пре све га, за ви си од ста ва кон крет не др жа ве од но-
сно од ње ног ква ли фи ко ва ња са мог угро жа ва ња као и од ње них 
ин те ре са. 

Те о риј ски ста во ви и ста но ви шта о без бед но сти др жа ве и на-
чи ну ње ног угро жа ва ња те жи шно се раз ма тра ју са аспек та по тен-
ци јал ног и ре ал ног угро жа ва ња ње них ви тал них вред но сти. При 
то ме се по себ но ана ли зи ра угро жа ва ње од ору жа них и нео ру жа них 
ака та по је ди на ца, не вла ди них су бје ка та и ин сти ту ци ја усме ре них 
на ком про ми то ва ње, под ри ва ње или уни шта ва ње, а по себ но ви тал-
них, вред но сти др жа ве. О угро жа ва њу као ком плек сној по ја ви, до 
не дав но се уоп ште ни је го во ри ло. Нај че шће се сма тра ло да је угро-
жа ва ње ис кљу чи во офан зив на, од но сно агре сив на де лат ност, при 
че му су се за по ста вља ли нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња. Ме ђу-
тим, прак са је у ве ли ком бро ју слу ча је ва по ка за ла да ефек ти ових 
об ли ка угро жа ва ња мо гу би ти знат но де струк тив ни ји од ору жа них 
об ли ка угро жа ва ња. Та ко ђе по је ди ним об ли ци ма је са свим ми ни-
мал но по све ћи ва на па жња и ана ли за истих. Та ко нпр. при род ним 
и дру гим, ни шта ма ње зна чај ним из во ри ма угро жа ва ња, са свим 
си гур но ни је по све ћи ва на па жња у по треб ном (за до во ља ва ју ћем) 
оби му.

Та ко ђе, нај че шће се угро жа ва ње ана ли зи ра ло кроз моћ од бра-
не, а го то во ни ка да се ни је ана ли зи ра ла мо гућ ност угро жа ва ња од 
стра не оних др жа ва ко је по се ду ју огром ну ко ли чи ну пре све га на-
пад ног оруж ја и на чи јој про из вод њи се те ме љи и до бар про це нат 
при вред ног раз во ја соп стве не др жа ве. Пре глед из два ја ња сред ста-
ва за на о ру жа ње дат је у та бе ли.

Као глав ни но си о ци угро жа ва ња, при о ри тет но се озна ча ва ју 
љу ди и то  по је ди нач но или ор га ни зо ва но ко ји на па да ју јед ну, или 
од јед ном ви ше или све вред но сти др жа ве. У том сми слу мо же се 
го во ри ти о нај ве ћем нео ру жа ном на пре за њу др жа ве у од бра ни сво-
јих вред но сти. Сва ка ко да од бра на од агре си је не сум њи во из и ску-
је нај ве ће на пре за ње др жа ве у од бра ни сво јих вред но сти. Та ко је 
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нпр. пре стиж Аме ри ке на ру шен ње ним по на ша њем у ме ђу на род-
ним од но си ма, где је прав да под ре ђи ва на пра ву си ле. Рат у Ира ку 
по чео је због ла жних из ве шта ја, агре си ја на СРЈ од стра не НА ТО-а 
је по че ла без одо бре ња УН итд. Са да, де це ни ју по сле ни чим иза-
зва не агре си је се оче ку је да на ши вој ни ци уче ству ју у ре а ли за ци ји 
сле де ћих НА ТО- ци ље ва. Исти не ра ди, ме ђу на род ни си стем ко лек-
тив ног ка жња ва ња др жа ва склад но и кон ти ну и ра но функ ци о ни ше 
на ро чи то од по чет ка по след ње де це ни је 20. ве ка ка да је Ирак из вр-
шио оку па ци ју Ку вај та, што је Са вет без бед но сти оква ли фи ко вао 
као акт агре си је и на ре дио по вла че ње ирач ке ар ми је са осво је них 
те ри то ри ја, а Ира ку на мет нуо све о бу хват не санк ци је, бло ка де ва-
зду шног и по мор ског са о бра ћа ја итд. По том је из вр ше на и агре си ја 
на Ирак од стра не нај мо дер ни јих ору жа них сна га. Про блем је што 
су санк ци је, а ка сни је и ору жа не ак ци је вр ше не и у дру гим зе мља-
ма од истих „свет ских по ли ца ја ца“ (Со ма ли ја, Ха и ти, Ју го сла ви ја 
и др.). Ов де се мо же уочи ти још је дан го то во кон стан тан и ве о ма 
озби љан идеј ни про блем ко ји је из ра жен кроз сво је вр стан су коб у 
ко ме вла да иде о ло шко убе ђе ње и у ме ђу на род ним и у уну тра шњим 
кон флик ти ма, да су раз ло зи јед не стра не та ко пра вед ни, а раз ло зи 
про тив ни ка су из у зет но и не по пра вљи во ло ши. Због то га из бе га ва-
ње по ра за, од но сно по сти за ње по бе де да је моћ ни ку не са мо ле ги-
ти ми тет већ и на ме ће оба ве зу да оства ри свој циљ.

Др жа ва                              ми ли јар де до ла ра               удео у свет ском на о ру жа њу

САД 547,0 45 %

В. Бри та ни ја 59,0 5 %

Фран цу ска 58,3 5 % 

Ки на 53,6 4 %

Ја пан 43,6 4 %

Не мач ка 36,9 3 %

Ру си ја 35,4 3 %

С. Ара би ја 33,8 3 %

Ита ли ја 33,1 2 %

Ин ди ја 24,2 2 %

Ј. Ко ре ја 22,6 2 %

Бра зил 15,3 1 %

Ка на да 15,2 1 %

Аустра ли ја 15,1 1 %

Шпа ни ја 14,6 1 %

Та бе ла3) 1
3)  Ка зи ми ро вић М.: Рат и про фит, По ли ти ка од 10.06.2008. год стр. 3
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Из ових ин тер вен ци ја се ипак мо же из ву ћи и јед на до бра осо-
би на, а ко ја се огле да у све ве ћем при бли жа ва њу зе ма ља ка да је у 
пи та њу бор ба про тив те ро ри зма. Ме ђу тим, то је дин ство у бор би 
про тив те ро ри зма ће по тра ја ти све до тле док се не схва ти да те ро-
ри зам све ви ше по ста је ма ни пу ла тив но сред ство (по вод) за ору жа-
не ин тер вен ци је САД и НА ТО-а у зо на ма и др жа ва ма од по себ ног 
зна ча ја за при бли жа ва ње САД под руч ји ма бо га тим си ро ви на ма. У 
том кон тек сту тре ба схва ти ти и агре си ју на СРЈ и из град њу њи хо-
ве нај ве ће вој не ба зе, на Ко со ву и Ме то хи ји. Агре си ја је зва нич но 
из вр ше на про тив ре гу лар них сна га без бед но сти СРЈ на сво јој те ри-
то ри ји ко је су се бо ри ле про тив ал бан ских те ро ри ста и се па ра ти ста 
и без одо бре ња УН-а. 

Да би се о иде ји ства ра ња мо дер не без бед но сти уоп ште мо гло 
го во ри ти нео п ход но је кла си фи ко ва ти угро жа ва ње без бед но сти да-
нас.

Пре ма ме сту ода кле се спро во де де лат но сти угро жа ва ња без-
бед но сти др жа ве, кла си фи ка ци ју је мо гу ће из вр ши ти на:

– по сред но и
– не по сред но.
Та ко ђе, кла си фи ка ци ју угро жа ва ња је мо гу ће из вр ши ти и на 

осно ву рас про стра ње но сти на:
– оп ште (све о бу хват не), ко је под ра зу ме ва ју на пад на све вред-

но сти др жа ве,
– и по себ не (се лек тив не), ко је под ра зу ме ва ју на пад на  јед ну 

или ви ше вред но сти др жа ве и
– спе ци фич не (по себ но пла ни ра не), ко је под ра зу ме ва ју на пад 

са мо на део од ре ђе не вред но сти др жа ве.
Пре ма ме сту са ко јег се ис по ља ва ју, об ли ци угро жа ва ња се де-

ле на:
– спољ не и 
– уну тра шње.
Са аспек та кла си фи ка ци је угро жа ва ње др жа ве пре ма вре ме ну 

на стан ка мо же се го во ри ти  о:
– про шлом,
– ак ту ел ном и
– бу ду ћем.
У од но су на упо тре бље на сред ства, об ли ци угро жа ва ња мо гу 

би ти:
– нео ру жа ни и
– ору жа ни.
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Чи ње ни ца је да се овом при ли ком са мо сен тен ци јал но при сту-
пи ло раз ма тра њу и ана ли зи угро жа ва ња те да оне ни су ко нач не, 
тим пре, што су об ли ци угро жа ва ња спе ци фич не за сва ког кон крет-
ног но си о ца угро жа ва ња и др жа ву као пред мет угро жа ва ња.  

Та ко нпр. још увек пре о вла ђу је став да је ору жа на агре си ја нај-
те жи и нај ком плек сни ји об лик угро жа ва ња без бед но сти др жа ве, а 
мо же би ти ис по ља ва на као вој на агре си ја, вој на ин тер вен ци ја, ма-
сов ни те ро ри зам и ору жа на по бу на.

Ме ђу тим, ефек ти и учин ци ору жа не агре си је об зи ром на по-
сто је ћа, усво је на пра ви ла во ђе ња ору жа не бор бе и ра то ва ња уоп-
ште (раз не кон вен ци је), мо гу има ти знат но сла би је из ра же ну де-
струк ци ју у од но су на не ке дру ге об ли ке угро жа ва ња др жа ве и 
дру штва и њи хо вих вред но сти. Та ко нпр. у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
но си лац угро жа ва ња свој циљ мо же по сти ћи ис кљу чи во при ме ном 
нео ру жа них об ли ка агре си је, што ука зу је да тај об лик угро жа ва ња 
без бед но сти др жа ве без об зи ра што не узро ку је ве ли ке људ ске жр-
тве и ра за ра ња, има исте ефек те у по гле ду угро жа ва ња без бед но-
сти др жа ве, као и вој на агре си ја нпр.

Опа сност од нео ру жа не агре си је је уто ли ко ве ћа што ње но 
спро во ђе ње не санк ци о ни ше ме ђу на род на за јед ни ца а што ни-
је прак са ка да је реч о ору жа ној агре си ји. Стра те ги ја до ми на ци је 
се до не дав но те жи шно осла ња ла на вој ну си лу и вој на деј ства, а 
сви дру ги нео ру жа ни од но сно не вој ни ме то ди и сред ства су има ли 
по моћ ну и спо ред ну уло гу. Са вре ме на стра те ги ја до ми на ци је да-
нас под ра зу ме ва те жи шно осла ња ње на не вој на сред ства, а вој на 
си ла слу жи као до дат на прет ња или крај ње сред ство у слу ча ју да 
се нео ру жа ни ме то ди де ло ва ња по ка жу као не у спе шни. При то ме 
са вре ме на стра те ги ја до ми на ци је све ви ше до би ја  из глед по сред-
не стра те ги је, за раз ли ку од ра ни је не по сред не или ди рект не стра-
те ги је. Циљ по сред не стра те ги је је да се при кри ју пра ве на ме ре 
стра те ги је до ми на ци је. Прак са по ка зу је да се ак тив но сти по сред не 
стра те ги је, за о де ва ју у при хва тљив об лик, и нај че шће се  то ме да је 
при вид ме ђу на род но до зво ље ног при ти ска. То се све чи ни под пла-
штом по тре бе де мо кра ти за ци је не ке др жа ве и дру штва, за ла га ње за 
за шти ту људ ских пра ва, на ци о нал них ма њи на или ме ђу на род ног 
по рет ка. Ме ђу тим, пра ви ци ље ви се огле да ју у на ме ри да се де ста-
би ли зу је др жа ва, про ме ни дру штве ни си стем и вла да ју ћи ре жим, 
пре у сме ри по ли тич ко по на ша ње др жа ве и ње них ели та, из вр ши 
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при ти сак ра ди на пу шта ња на ци о нал них и др жав них ин те ре са или 
њи хо во ума ње ње. 

При ме на вој не си ле се чи ни нај че шће под пла штом опе ра ци ја 
за за шти ту, очу ва ње, ста би ли за ци ју или на ме та ње ми ра, или под 
из го во ром вој не, еко ном ске, вој но-тех нич ке по мо ћи и по др шке не-
кој др жа ви или вла да ју ћим сна га ма у њој. 

Ове ак тив но сти не иза зи ва ју осу ду ме ђу на род не за јед ни це и 
уну тра шње јав но сти, јер се нај че шће под во де у окви ре ле гал них 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја де ло ва ња. Оства ре ни при ти сак не ма 
из глед отво ре ног ме ша ња у уну тра шње ства ри на ро да, др жа ва, већ 
има из глед де ло ва ња у окви ру при хва ће ног ме ђу на род ног прав ног 
и по ли тич ког по рет ка. Ме ђу тим, ка да се те ак тив но сти пре по зна ју 
као при ти сак и прет ња дру гој др жа ви, то се прав да ви шим и над-
на ци о нал ним ин те ре си ма и вред но сти ма и све се то из во ди под 
окри љем свет ске ор га ни за ци је и све су фор мал но по кри ве не ње-
ним од лу ка ма у ви ду мул ти на ци о нал них сна га.

Спољ ни ри зи ци и прет ње мо гу се ул ти ма тив но ком би но ва ти са 
ри зи ци ма ко ји ег зи сти ра ју у уну тра шњо сти зе мље. Прак са по твр-
ђу је да се да нас ве о ма че сто при ме њу је ком би на ци ја уну тра шњег 
и спо ља шњег угро жа ва ња др жа ве-ме те, због че га су прот ста вља ње 
угро жа ва њу др жа ве ни ка да до са да ни је би ло та ко ком плек сно и 
не из ве сно. 

На осно ву на ве де ног мо же се не дво сми сле но за кљу чи ти да об-
ли ци угро жа ва ња без бед но сти др жа ве чи не сло жен про цес, ко ји 
на чел но са др жи све об ли ке нео ру жа не и ору жа не де лат но сти по-
мо ћу ко јих њи хо ви но си о ци по ку ша ва ју да де ста би ли зу ју, мо ди-
фи ку ју, ком про ми ту ју, ра за ра ју или уни шта ва ју вред но сти др жа ве 
ра ди оства ре ња сво јих ци ље ва и ин те ре са.

НЕКИОДСАВРЕМЕНИХОБЛИКАУГРОЖАВАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ

Не дво сми сле но се да нас мо же кон ста то ва ти да је без бед ност 
пер ма нент но би ла из ло же на свим об ли ци ма, вр ста ма и ин тен зи те-
ти ма угро жа ва ња. Са те о риј ског аспек та из вор угро жа ва ња мо же 
се озна чи ти са нај ма ње два аспек та:

– под из во ром угро жа ва ња се под ра зу ме ва ју дру штве ни чи-
ни о ци (др жа ва, на ро ди, кла се, гру пе....)  ко ји под деј ством 
узро ка уче ству ју у ства ра њу од ре ђе них штет них по ја ва, по-
ла зе ћи од сво јих по тре ба и ин те ре са;
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– из вор угро жа ва ња под ра зу ме ва узрок ко ји иза зи ва ства ра ње 
од ре ђе не по дру штво штет не  по ја ве и про це се;

У су шти ни, угро жа ва ње као дру штве на, при род на или тех нич-
ка по ја ва је кон стант на по ја ва ко ја пра ти сва дру штва и др жа ве то-
ком чи та вог пе ри о да њи хо вог раз во ја. Сви су из гле ди да ће угро жа-
ва ње би ти пра те ћа и има нент на по ја ва раз во ју дру штва и др жа ве и 
у бу ду ћем до глед ном пе ри о ду.

Из во ри угро жа ва ња без бед но сти др жа ве се де ле на4):
– дру штве не из во ре угро жа ва ња,
– при род не из во ре угро жа ва ња
– тех нич ко-тех но ло шке из во ре угро жа ва ња и
– оп ште чи ни о це као из во ре угро жа ва ња.
Дру штве ни из во ри угро жа ва ња не сум њи во пред ста вља ју нај-

ин те ре сант ни ју гру пу из во ра угро жа ва ња јер су го то во ди рект но 
ве за не за раз вој дру штва, др жа ве и са мог чо ве ка. И по ред чи ње ни-
це да сва ка др жа ва свој на ста нак, и по го то во раз вој за сни ва на нај-
ви шим ци ви ли за циј ским прав ним нор ма ма, де ша ва се да на ста нак 
др жа ве као и њен ка сни ји раз вој че сто бу де из ло жен ра зним об ли-
ци ма и вр ста ма угро жа ва ња. Због то га ве ли ки број ауто ра  сво је 
ста во ве о без бед но сти др жа ве и те ме љи на чи ње ни ци да са ме по-
ја ве угро жа ва ња по сма тра ју као има нент ни и кон ти ну и ра ни про-
из вод исто риј ског раз во ја људ ског дру штва. Та ко ђе, као основ ну 
дру штве ну про ти ву реч ност озна ча ва ју су прот ност или раз ли чи-
тост ин те ре са. Су прот ност ин те ре са је ве о ма при сут на па се по ја-
ве угро жа ва ња и из во ри угро жа ва ња нај че шће по ве зу ју упра во са 
њи ма.

Угро жа ва ње без бед но сти на ста је ка да сте пен су прот но сти до-
стиг не та кав ни во да се он не мо же ре ши ти ми ро љу би вим и до зво-
ље ним сред стви ма на кон вен ци о на лан и ра зу ман на чин и до зво ље-
ним сред стви ма.

Об лик и вр ста су ко ба за ви се од вр сте и ин тен зи те та раз ли чи-
тих ин те ре са, као и сна га и сред ста ва ко ји се ко ри сте у ње го вом 
ре ша ва њу.

Нај ек стрем ни ји об ли ци су ко ба су ору жа ни су ко би ко ји со бом 
од но се људ ске жр тве и ве ли ка ра за ра ња ма те ри јал них до ба ра.

У низ узро ка на ста ја ња угро жа ва ња без бед но сти да нас се мо гу 
свр ста ти и не рав но мер ност раз во ја ко ја је опет по сле ди ца при род-
4) Јо ва ше вић Д. Ра кић М.: Те ро ри зам, без бед но сни и прав ни аспек ти, ИПС, Бе о град 2007, 

стр. 31-39 



стр:89112.

- 99 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

них, еко ном ских, исто риј ских и по ли тич ких фак то ра. Ни је не по-
зна то да је упра во дру штве на не ус кла ђе ност про у зро ко ва ла екс-
трем не дру штве не по тре се, кри зе па и рас па де др жа ва нпр. Та ко ђе, 
не ус кла ђе ност ци ље ва и сред ста ва је јед на од дру штве них про тив-
реч но сти ко ја се ја вља као из вор угро жа ва ња, а пред ста вља схва та-
ње од ре ђе них дру штве них гру па да сво је ци ље ве тре ба оства ри ти 
без об зи ра на сред ства ко ја су им на рас по ла га њу и без об зи ра на 
усло ве у ко ји ма се ти ци ље ви по ста вља ју. Дру гим ре чи ма, по гре-
шно по ста вља ње ци ље ва у од но су на мо гућ но сти њи хо вог оства-
ре ња, ма кар и уз упо тре бу си ле, по ка за ло се до са да да је до во ди ло 
до дру штве них су ко ба, ко ји мо гу има ти раз ли чи те штет не по сле-
ди це.

Ме ђу тим, ис по ља ва ње угро жа ва ња без бед но сти се да нас вр-
ши у раз ли чи тим сфе ра ма људ ско га жи во та. Нај че шће се спо ми ње 
област кул ту ре, по ли ти ке, ре ли ги је, иде о ло ги је, ме ђу на род них од-
но са и де мо граф ског раз во ја. За ову при ли ку нам се чи ни по треб-
ним ма кар и сен тен ци јал но се освр ну ти на по ли тич ко-со ци јал ну 
област.

По ли ти ка об у хва та у нај ши рем сми слу те ре чи укуп ност оних 
про це са, од но са и ин сти ту ци ја кроз ко је се оства ру је све сно ре гу-
ли са ње кон фликт них си ту а ци ја и ин те ре са и од лу чу је о за јед нич-
ким по сло ви ма и жи вот ним ак тив но сти ма јед не гло бал не дру штве-
не за јед ни це.

Опре де ље ње и де ло ва ње уче сни ка по ли тич ких зби ва ња ди-
рект но ути че на ре зул тан ту у ре ша ва њу оства ре ња по ли тич ких ци-
ље ва и ин те ре са, од но сно су ко ба и ди рект но од ре ђу је смер ко јим 
ће се кре ну ти, тј. да ли ће се ићи ка еска ла ци ји или сми ри ва њу су-
ко ба. 

У од го во ру на пи та ње за што по ла зи ти од иде о ло ги је мо же 
се по ћи од чи ње ни це да је да нас по ли ти ка у мно го ме ис тро ше на 
и ко ја објек тив но ма ло шта зна чај но  ре ша ва код нас. Осим то га 
великe су при ме се или пак ди рект ни ути ца ји, оту да и за ви сност 
ак ту ел не по ли ти ке од ино у ти ца ја без ко га да нас на ша по ли ти ка не 
мoже.. Због то га се че сто има ути сак да се из јед на ча ва ју они ко ји 
ра де про тив Ср ба са они ма ко ји ра де за Ср бе и Ср би ју. Нај че шће 
се спо ми њу по је ди ни ме ди ји, штам па итд. а та де лат ност се осе ћа 
и у кул ту ри, обра зо ва њу, без бед но сти, на у ци. Због то га се на ме ће 
пи та ње да ли се ра ди о ла жној по ли тич кој ели ти ле ви це и де сни-
це? Мо гло би се по ста ви ти пи та ње и шта је ал тер на ти ва са да шњој 
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по ли ти ци? Ово пре све га и због чи ње ни це да ак ту ел на по ли ти ка 
до зво ља ва да се нпр.  у ве зи рас пра ве око Ста ту та Вој во ди не не 
пи та це ло куп но ста нов ни штво Ср би је као да је то ствар са мо по ли-
ти ча ра. Осим то га, ин си сти ра се на пре го во ри ма на шег по ли тич ког 
тј. др жав ног вр ха са ал бан ским пред став ни ци ма из При шти не, што 
би зна чи во ди ти пре го во ре са оним љу ди ма про тив ко јих је Ср би ја 
под не ла ту жбе за рат не зло чи не и др. кри вич на де ла. Ни је ли на тај 
на чин и де мо крат ски раз вој и де мо кра ти ја у ру ка ма по ли ти ча ра?

Од зна ча ја је овом при ли ком ис та ћи и чи ње ни цу да узро ци 
дру штве не дез ор га ни за ци је кри ми но ге не при ро де су по ре ме ћа ји у 
еко ном ској рав но те жи, по ре ме ћа ји из ме ђу по је ди на ца, гру па и кул-
ту ра са опреч ним ути ца ји ма, су ко би кул ту ра, про бле ми ди на ми ке 
и ве ли ке мо бил но сти жи во та, по ре ме ћај рав но те же си ла и рас пад 
дру штве не струк ту ре, на ру ше ност си сте ма ин тер ак ци ја итд.

У без бед но сном сми слу со ци јал но ста ње ста нов ни штва и др-
жа ве су од ве ли ког зна ча ја. Та ко се код ста нов ни штва у без бед-
но сном сми слу мо же по сма тра ти по ли тич ка свест, мо рал, об у че-
ност, опре мље ност тј. ква ли тет жи во та и ма те ри јал но-тех нич ких 
сред ста ва (сред ста ва за про из вод њу) па оту да и ква ли тет оруж ја 
итд. Сва ка ко је од не ма лог зна ча ја и кван ти тет ста нов ни штва. Ме-
ђу тим, че сто се да нас, чи ни нам се и тен ден ци о зно, не по вољ но 
со ци јал но ста ње др жа ве и ста нов ни штва ту ма че као из во ри угро-
жа ва ња без бед но сти. Ни је ма ло оних ко ји нпр. по ја ву те ро ри зма 
ве жу за си ро ма штво ста нов ни штва и сл. Та ква ту ма че ња из и ску ју 
до дат на ис тра жи ва ња и по ја шње ња. Чи ње ни ца је да у си ро ма шним 
др жа ва ма по пут Ин ди је, Ни ге ри је, Ни ка ра гве или нпр. Ку бе не ма 
те ро ри зма, као уоста лом и у мно гим дру гим си ро ма шним др жа ва-
ма. Исти не ра ди, об ја шње ње на стан ка Ал Ка и де и те ро ри зма нпр. 
у Ав га ни ста ну би ће мо гу ће тек са од ре ђе не вре мен ске дис тан це. 

До са да шњег угро жа ва ња без бед но сти на ше др жа ве од ње ног 
на стан ка (КСХС, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, ДЗС и ЦГ) до Ре пу бли ке Ср би-
је не дво сми сле но ука зу је да је иста пер ма нент но нај ин тен зив ни је 
би ла угро жа ва на спо ља. Со ци јал но ста ње ста нов ни штва је про-
ла зи ло кроз раз ли чи те фа зе со ци јал ног пре о бра жа ја, али ни ка да 
без бед ност др жа ве ни је би ла до ве де на у пи та ње због нпр. ло шег 
со ци јал ног ста ња ста нов ни штва. 

Сам по јам ‘’об лик угро жа ва ња’’ је из ве ден из ре ла ци је об лик-
са др жај где је са др жај нео д ре ђен по јам ко ме тре ба од ре ди ти зна-
че ње. Об лик се мо же из дво ји ти од „са др жа ја-по ја ве и про це са“, 
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а „има ти об лик“ мо же да из ра жа ва раз ли чи те са др жа је. Об лик је 
спољ на, по јав на стра на про це са или по ја ве и пред ста вља ре ла-
тив но трај ни и ин сти ту ци о нал ни вид са др жа ја. Код ве ћи не дру-
штве них по ја ва и про це са, об лик је нпр. са став ни део оства ри ва ња 
од но са. Од ре ђу ју ћи њи хов ток и са др жи ну, у ве ћи ни слу ча је ва по-
ста је са став ни део по је ди них тво ре ви на.

Пре ма ме сту на стан ка по ја ве или де лат но сти угро жа ва ња мо-
же мо  по де ли ти на две основ не гру пе:

– оне ко је су ор га ни зо ва не или усме ра ва не и до ла зе спо ља и
– оне чи ји се основ ни узро ци и но си о ци на ла зе уну тар др жа-

ве.
Спољ не об ли ке угро жа ва ња без бед но сти др жа ве кла си фи ку-

је мо на: 
– ору жа не об ли ке и 
– нео ру жа не об ли ке угро жа ва ња
У спољ не об ли ке ору жа ног угро жа ва ња убра ја ју се:
– ору жа на агре си ја (сред њег или ви со ког ин тен зи те та) ору жа-

на ин тер вен ци ја и ору жа ни при ти сак, 
– ору жа на ин тер вен ци ја и 
– ору жа ни при ти сак,
У спољ не об ли ке нео ру жа ног угро жа ва ња убра ја ју се:
– иза зи ва ње уну тра шњих не ми ра,
– ме ђу на род ни те ро ри зам, 
– суб вер зив на де лат ност,
– ге рил ско ра то ва ње итд.
У уну тра шње об ли ке ору жа ног угро жа ва ња убра ја ју се:
– ору жа на по бу на,
– те ро ри зам ма сов них раз ме ра уз при ме ну са вре ме них НХБ 

сред ста ва,
– ди вер зи је.
Уну тра шњи нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња кла си фи ку ју се 

на:
– оба ве штај но-из ви ђач ку де лат ност,
– са бо та же,
– ру ши лач ке де мон стра ци је,
– ис по ља ва ње гра ђан ске не по слу шно сти,
– пси хо ло шко-про па ганд на де лат ност,
– кри ми на ли тет,
– со ци о па то ло шке по ја ве
– тех нич ко-тех но ло шки ак ци ден ти.
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Чи ни се на овом ме сту упут ним сен тен ци јал но се освр ну ти на 
из ра зи те и нај че шће ис по ља ва не об ли ке угро жа ва ња без бед но сти 
др жа ве да нас, а њих пред ста вља ју: агре си ја, ору жа на ин тер вен ци-
ја, ору жа ни при ти сци и те ро ри зам.

У све ту је да нас ве о ма при сут на и нај ве ћу прет њу на ро чи то 
по ма ле др жа ве,  (мно ги те о ре ти ча ри под њи ма под ра зу ме ва ју пр-
вен стве но ‘’др жа ве ме те’’ ко је не по се ду ју нпр. ну кле ар но оруж је), 
пред ста вља агре си ја као об лик ору жа ног угро жа ва ња без бед но сти 
мо дер не др жа ве.

Агре си ја је на сил на ак ци ја јед не или ви ше др жа ва про тив те-
ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др-
жа ве, пред у зе та са на ме ром да се оспо ри пра во на оп ста нак др жа-
ве, из ме ни њен дру штве ни си стем и от це пи део те ри то ри је. Због 
то га агре си ја пред ста вља ме ђу на род но кри вич но де ло. Из ове оце-
не агре си је про из и ла зе зна чај ни ар гу мен ти и то: 

– објек тив ни ко ји је про из вод кон крет них рад њи и 
– су бјек тив ни ко ји пред ста вља на ме ре агре со ра да оства ри 

свој циљ, иако је про тив прав ног ка рак те ра.
Осим то га што је агре си ја ме ђу на род но кри вич но де ло и има 

про тив прав ни ка рак тер, она до жи вља ва и мо рал ну осу ду ве ћи не 
на ро да све та.

При раз ма тра њу агре си је уоча ва ју се раз ли чи ти при сту пи мно-
гих ауто ра у од ре ђи ва њу са мог пој ма агре си је. Ак ти др жа ве ко ји 
има ју те ро ри стич ки ка рак тер, а усме ре ни су про тив дру ге др жа ве 
у сва ком слу ча ју пред ста вља ју по вре ду прин ци па не ин тер вен ци је 
и им пли цит но, прин ци па др жав ног су ве ре ни те та. Та кву по вре ду 
пред ста вља ју и ра зни об ли ци по мо ћи од стра не др жа ве, ин ди ви ду-
ал ним те ро ри сти ма или те ро ри стич ким гру па ма. Та ин тер вен ци ја 
до би ја ши ре ди мен зи је (упу ћи ва ње вој них сна га, гру па, до бро во-
ља ца или пла ће ни ка) и та да она пре ра ста ју у акт агре си је.

По зна ти пру ски ге не рал и вој ни те о ре ти чар, Кла у зе виц, ис ти-
че да је агре си ја и рат са мо про ду же ње по ли ти ке дру гим сред стви-
ма, то је по ли тич ки акт, али он ни је са мо ста лан и не за ви сан од 
по ли ти ке, већ је пра ви по ли тич ки ин стру мент, про ду же ња по ли-
тич ких од но са. 

По ли ти ка се про вла чи кроз цео рат и вр ши трај ни ути цај на 
ње га. Да ље ту ма чи да су агре си ја и рат  акт си ле, да про тив ни ка 
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при ну ди мо на пот чи ња ва ње на шој во љи, а за оства ри ва ње тог ци-
ља нео п ход но је не при ја те ља оне спо со би ти за от пор. 

Агре си ја је дру штве но-исто риј ска по ја ва, а основ не де тер-
ми нан те ко је омо гу ћа ва ју агре си ју су: со ци јал но ра сло ја ва ње на 
осно ва ма при ват не сво ји не, по сто ја ње дру штве них гру па ко је мо гу 
би ти но си о ци дру штве них про тив реч но сти и не рав но пра ван од нос 
из ме ђу су бје ка та ме ђу на род не за јед ни це са те жњом до ми на ци је 
јед них над дру ги ма.: ‘’Она је упо тре ба вој не си ле од стра не јед не 
др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та или по-
ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве или на ко ји дру ги на чин, ко ји 
ни је у скла ду са По ве љом УН или оним што је ис так ну то у овој 
де фи ни ци ји. 

Има ју ћи у ви ду окол но сти да раз вој рат не тех ни ке, рат не ве-
шти не и уоп ште но вих об ли ка и фор ми ра та отва ра ју но ве мо гућ-
но сти за агре со ра, члан 4. кон ста ту је да по бро ја ним ак ти ма пи та ње 
ни је ис цр пље но, те да ‘’Са вет без бед но сти мо же на осно ву од ред-
би по ве ље, утвр ди ти да и дру ги ак ти пред ста вља ју ак те агре си је’’. 

На свет ској сце ни угро жа ва ње без бед но сти се ин тен зив но 
вр ши ору жа ном ин тер вен ци јом. Ору жа на ин тер вен ци ја је об лик 
агре си је у ко јој јед на или ви ше др жа ва упо тре бља ва де ло ве сво јих 
ору жа них сна га на те ри то ри ји дру ге др жа ве. Циљ је да се, по мо-
гућ но сти без ору жа ног су ко ба, или ба рем без иза зи ва ња (еска ла-
ци је) ору жа ног су ко ба ве ћих раз ме ра, са ору жа ним сна га ма зе мље 
жр тве агре си је, са чу ва или обо ри ак ту ел на вла да и про ме ни дру-
штве но уре ђе ње у не кој др жа ви или из ну де од ре ђе ни по ли тич ки, 
еко ном ски, вој ни и дру ги уступ ци у ин те ре су ин тер вен ци о ни стич-
ке си ле.

Ору жа на ин тер вен ци ја се нај че шће при ме њу је у под руч ји ма 
ко ја има ју од ре ђе ни, нај че шће по ли тич ки, еко ном ски или вој ни 
зна чај у над ме та њу ‘’ве ли ких си ла’’ за ре ги о нал ну и свет ску до ми-
на ци ју. Она има исти циљ као агре си ја, а ко ри сти раз ли чи та сред-
ства.

Ис ку ства ука зу ју да су се ору жа не ин тер вен ци је че сто пре тва-
ра ле у ра то ве ши ро ких раз ме ра са да ле ко се жним по сле ди ца ма, а 
не ке од њих и у ду го трај не ра то ве. 

Ору жа ни при ти сци се спро во де кроз при су ство и вој не ак тив-
но сти стра них ору жа них сна га, пре све га ве ли ких си ла, ре ги о нал-
них сна га у бли зи ни гра ни це др жа ве, на ва жним ге о стра те шким и 
вој но-стра те шким прав ци ма. 
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Циљ др жа ве или гру пе др жа ва ко је спро во де ору жа не при ти-
ске је да дру гој др жа ви на мет ну сво ју по ли тич ку во љу, од но сно да 
је пот чи не.

У су шти ни, ка да је реч о угро жа ва њу без бед но сти са вре ме не 
др жа ве, до да нас нај у че ста ли ји пој мо ви у том сми слу су агре си ја 
и те ро ри зам. Дру гим ре чи ма са аспек та угро жа ва ња без бед но сти 
ме ђу пи та њи ма ко ја ар ти ку ли шу ову про бле ма ти ку ис кри ста ли са-
ло се зна чај ни те о рет ски про блем ко ји тра жи апли ка тив ну фор му: 
ка ко из во ре ко ји су би ли кре и ра ни за от кла ња ње вој не прет ње спе-
ци фич ног об ли ка у пе ри о ду и по сле хлад ног ра та, тран сфор ми са-
ти у из во ре ко ји мо гу слу жи ти за от кла ња ње но вих об ли ка вој них 
прет њи и но вих об ли ка функ ци о нал них прет њи без бед но сти ко је 
ни су вој ног ка рак те ра?

Су штин ско пи та ње, од но сно, цен трал ни при ступ но вом кон-
цеп ту без бед но сти да нас је ка ко тран сфор ми са ти вој не по тен ци ја ле 
ко ји су не ка да би ли на ме ње ни од вра ћа њу и спре ча ва њу гло бал ног 
ну кле ар ног и кон вен ци о нал ног ра та из ме ђу ве ли ких ну кле ар них 
си ла и вој них бло ко ва и њи хо во при ла го ђа ва ње но вом де тер ми ни-
ра ју ћем об ли ку вој ног кон флик та ко ји се у по след њим де це ни ја ма 
по ја вљи вао нај че шће у фор ми уну тра шњих на ци о нал них, вер ских 
или со ци јал них су ко ба, или гло бал них те ро ри стич ких прет њи.

Да кле, отво ре но је но во пи та ње од но са из ме ђу вој не без бед но-
сти и дру гих ци ље ва на ци о нал не по ли ти ке, у но вим по ли тич ким 
окол но сти ма. 

Вој на без бед ност, ма да оста је  и да ље јед на од цен трал них 
ком по нен ти на ци о нал не без бед но сти др жа ва са свим си гур но ви-
ше ни је је ди на и од ре ђу ју ћа ди мен зи ја пре жи вља ва ња др жа ве у 
пост мо дер ном пе ри о ду раз во ја ме ђу на род не за јед ни це. Док јед на 
гру па те о ре ти ча ра оста је при кла сич ном од ре ђе њу вој не мо ћи као 
нај ре ле вант ни јег из во ра без бед но сти,  до тле дру га гру па ауто ра 
по ла зи од од ре ђе ња без бед но сти као ба лан са из ме ђу ин ди ви ду ал-
них и груп них по тре ба, са чи ме се уло га вој не си ле у обез бе ђе њу 
на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти умно го ме ре ла ти ви зи ра.

Но, и по ред са зна ња о огром ном зна ча ју без бед но сти за сва ку 
др жа ву по себ но, као и за ме ђу др жав не од но се, још увек др жав не 
ин сти ту ци је као и гра ђа ни ни су уса гла си ли сво је ста во ве о те мељ-
ним прин ци пи ма и си сте му на ци о нал не без бед но сти. Те мељ ни 
прин ци пи би тре ба ло да бу ду од раз за јед нич ких и нај ши ре при хва-
ће них вред но сти у дру штву. Да кле ове вред но сти тре ба да при хва-
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та, упра жња ва и по др жа ва нај ве ћи број гра ђа на. Ове вред но сти не 
би тре ба ло да бу ду у су прот но сти са на ци о нал ном без бед но шћу. У 
су прот ном мо же се го во ри ти са аспек та зло у по тре бе на ци о нал не 
без бед но сти, а при че му без бед но сни ин те ре си го то во по пра ви лу 
и нај че шће се уз диг ну из над сло бо да и пра ва гра ђа на.

Уко ли ко си стем на ци о нал не без бед но сти при ме њу је за јед нич-
ке вред но сти у то ли ко ис пу ња ва сво је за дат ке, по шту ју ћи и шти те-
ћи основ не за јед нич ке вред но сти од ре ђе ног дру штва. Да кле, иде ја 
кон ци пи ра ња и ор га ни зо ва ња са вре ме не без бед но сти ну жно мо ра 
по ла зи ти од чи ње ни це да  на ци о нал на без бед ност мо ра би ти схва-
ће на као за шти та за јед нич ких вред но сти це лог дру штва.

Са аспек та без бед но сне си ту а ци је у на шем ре ги о ну мо же се 
го во ри ти о без бед но сној си ту а ци ји у ши рем и ужем сми слу. У ши-
рем сми слу се мо же по ћи од чи ње ни це да ни је ја сно де фи ни са но 
шта је то уства ри на ци о нал но, шта је на ци о нал на др жа ва, на ци-
о нал на свест, на ци о нал ни ин те ре си и да ли се гу би на ци о нал ни 
иден ти тет да нас. У ужем сми слу се мо же го во ри ти о без бед но сној 
си ту а ци ји ко ју ка рак те ри ше:

– не по сто ја ње аде кват не де фи ни ци је на ци о нал не без бед но-
сти,

– ин сти ту ци је ци вил ног дру штва ни су на аде ква тан на чин 
укљу че не у про цес из град ње на ци о нал не без бед но сти, 

– по ли тич ке ин сти ту ци је се не ба ве на за до во ља ва ју ћи на чин 
и у по треб ном оби му из град њом си сте ма на ци о нал не без-
бед но сти,

– са да шња ор га ни за ци ја без бед но сти не функ ци о ни ше на за-
до во ља ва ју ћи на чин у скла ду с ну жно сти ма ко је на ме ће без-
бед но сно окру же ње.

Ова ква си ту а ци ја у ве зи без бед но сти у ре ги о ну на ме ће ве о ма 
ур гент ну по тре бу да све ак тив но сти гра ђа на и ин сти ту ци ја бу ду 
усме ре не у про цес ја ча ња и што бр жег ор га ни зо ва ња на ци о нал ног 
си сте ма без бед но сти. По треб но је да се ове ак тив но сти спро во де 
у свим обла сти ма дру штве ног жи во та (еко но ми ја, де мо крат ски од-
но си, без бед но сна по ли ти ка, ре фор ма ору жа них сна га и сна га без-
бед но сти, еко ло ги ја итд). Нај зна чај ни ји прав ци ко ји ма тре ба те жи-
ти при спро во ђе њу ових ак ци ја у пр вом ре ду су:

– ја ча ње еко ном ског ста ња у др жа ви,
– ре фор ма свих су бје ка та без бед но сти,
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– ре фор ма прав ног си сте ма,
– до но ше ње је дин стве не од лу ке –’’ за или про тив’’ спољ них  

ин те гра ци ја,
– ја ча ње де мо кра ти је,
– ја сно од ре ђе ње при о ри тет них за да та ка у са да шњим окол но-

сти ма. 
Чи ње ни ца је да сла бост, не до вољ на и не а де кват на ор га ни зо ва-

ност на ци о нал ног си сте ма без бед но сти пред ста вља ју нај ве ће узро-
ке про бле ма не са мо по је ди нач ној др жа ви не го и др жа ва ма ши рег 
ре ги о на. Оно што је по себ но ин ди ка тив но је сте да све на го ми ла не 
про бле ме уну тар др жа ве као и у ме ђу др жав ним од но си ма ни је мо-
гу ће ре ши ти уко ли ко је по сма тра мо ис кљу чи во са аспек та без бед-
но сти или још уже нпр. са вој ног аспек та. Ве о ма је уоч љи во да 
се без бед ност су штин ски од но си на кон тро лу, а не на раз вој. При 
то ме, по треб но је про бле ме оп ште без бед но сти ре ша ва ти на свим 
ни во и ма уну тар др жав ном, ре ги о нал ном и на гло бал ном ни воу. 

ИДЕЈНАСТРАНАБЕЗБЕДНОСТИУУСЛОВИМА
„НОВОГСВЕТСКОГПОРЕТКА“

О идеј ној (иде о ло шкој) стра ни пост хлад но ра тов ских ме ђу-
на род них од но са мо гу ће је вр ши ти ана ли зу из не ко ли ко раз ло га. 
Су коб две раз ли чи те иде је о на чи ну ор га ни зо ва ња дру штве ног 
жи во та и укуп них ме ђу на род них од но са не сум њи во пред ста вља 
ону нај ви дљи ви ју област на ко ме су се од ме ра ва ле сна ге су прот-
ста вље них вој но-по ли тич ких бло ко ва у вре ме ну тзв. хлад ног ра та. 
Иако је иде о ло шки су коб „бло ко ва“ у овом над ме та њу за свет ско 
ли дер ство са мо део њи хо вог основ ног су да ра у бор би за укуп ну 
над моћ, без де таљ не ана ли зе тог ста ња и за ову при ли ку ни је мо-
гу ће ва ља но про ту ма чи ти и схва ти ти су шти ну. По бе ду За па да из 
пе ри о да хлад но ра тов ског су ко ба је би ло мо гу ће кон ста то ва ти он да 
ка да су ње го ве иде је во ди ље и иде о ло шки ста во ви би ли при хва ће-
ни и у про тив нич ком та бо ру. Чи ње ни ца је да је про тив ник  по ра-
жен он да ка да ту чи ње ни цу и сам при зна. На по чет ку раз ма тра ња 
идеј не стра не по сле хлад но ра тов ских ме ђу на род них од но са, озна-
че них као „но ви  свет ски по ре дак“, нео п ход но је из ло жи ти оно што 
по бед ник по лу ве ков ног су ко бља ва ња ми сли о се би и дру ги ма или 
пак на ме ра ва да учи ни. Нај ве ћи број оних ко ји су, сла во до бит но, 
пи са ли о кра ју хлад ног ра та  сма тра да је „по бе да За па да, од но-
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сно за пад не иде је, пр вен стве но ви дљи ва у пот пу ном ис цр пље њу 
оствар љи вих, си сте мат ских ал тер на ти ва за пад ном ли бе ра ли зму.“ 

Под „за пад ном иде јом“ Фу ку ја ма и мно ги дру ги ана ли ти ча ри 
и прак ти ча ри ме ђу на род них од но са и спољ не по ли ти ке нај че шће 
под ра зу ме ва ју ли бе рал ну по ли тич ку де мо кра ти ју, тр жи шну еко но-
ми ју и по што ва ње тзв. људ ских пра ва  и пра ва ет нич ких ма њи на. 
По бе да За па да у „хлад ном ра ту“ и ре ше ње јед не ње го ве ве ро до-
стој не идеј не и иде о ло шке гло бал не ал тер на ти ве, уз до бро вољ но 
пре у зи ма ње ре ше ња плу ра ли стич ке ли бе рал не по ли тич ке де мо-
кра ти је од стра не зе ма ља ко је су не ка да при па да ле Вар шав ском 
пак ту, Фу ку ја ма ис ти че као глав не до ка зе у при ло гу ње го вој те зи о 
„кра ју исто ри је“.

Ка да је реч о из у ча ва њу ме ђу на род них од но са и свет ског по-
рет ка већ је ис так ну то да им се ва ља но мо же при сту пи ти са мо хо-
ли стич ки, без иде о ло шких оп те ре ће ња. У том по гле ду, Фу ку ја ма 
је ис ка зао ве ћу ши ри ну од Хан тинг то на и дру гих ана ли ти ча ра са 
за па да. Уоп ште но го во ре ћи „ исто риј ски улог и иза зов за САД у 
овој ве ли кој ме ђу на род ној стра те гиј ској и пси хо ло шкој игри за и-
ста је огро ман, као уоста лом и за Ср бе (сам по ли тич ки и ег зи стен-
ци јал ни оп ста нак). Ри зик – го то во мак си ма лан до би так и гу би так 
та ко ђе“.5)

Да кле, и из ово га се мо же та ко ђе за кљу чи ти да су основ ни ге-
не ра тор на си ља кроз исто ри ју  би ле др жа ве и „уре ђе ни“ дру штве-
ни си сте ми. Ме ђу тим, они се ме ња ју кроз исто ри ју јер на пре ду је 
де мо кра ти ја и сло бо да. Љу ди ма је по треб на ста бил на без бед ност и 
они те же ка њој на лак ши или те жи или бр жи или спо ри ји на чин. 
Ко јом бр зи ном ће оства ри ти ту нео п ход ну без бед ност у ди рект ној 
је ве зи са иде јом про јек то ва ња и из град ње соп стве не без бед но сти 
ко ја мо ра би ти адап ти бил на на све из во ре угро жа ва ња да нас као и 
ко о пе ра тив на са дру гим си сте ми ма без бед но сти у окру же њу и на 
гло бал ном ни воу.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Бор ба за бо љу без бед ност и без бед но сне од но се ме ђу др жа ва-
ма, што под ра зу ме ва и ре ша ва ње спор них пи та ња ко ја су од зна ча-
ја за сва ку др жа ву па та ко и за Ср би ју, зах те ва ју из на ла же ње но-
ве и са вре ме не иде је без бед но сти и ње не кон фи гу ра ци је. Та ко ђе 
је нео п ход но ре ди зај ни ра ње ста ре, у не ким сег мен ти ма пот пу но 
5) Ни ко лиш Д.: САД или ни кад, Бе о град, 1998, стр. 75.
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не ус кла ђе не и пре ва зи ђе не пер цеп ци је без бед но сти. Пре све га, 
нео п ход но је са гле да ти уну тра шњу без бед ност Ср би је и ње но пре-
у ре ђи ва ње као и др жа во твор ну усред сре ђе ност, за о крет ка из град-
њи озбиљ ног и не на ру ши вог уну тра шњег без бед но сног про сто ра, 
др жа во твор ну усред сре ђе ност, за о крет ка из град њи озбиљ ног и 
не на ру ши вог уну тра шњег кон сен зу са око ви тал них др жав них ин-
те ре са и при о ри те та ме ђу ко ји ма без бед ност да нас за у зи ма нај ва-
жни је ме сто. Та ко ђе је пре ко по треб но ула га ње ак тив ног на по ра 
да се про на ђе фор му ла за пре вла да ва ње уну тра шње еко ном ске и 
со ци јал не кри зе – угро же но сти без бед но сти.

У без бед но сном сми слу не ста бил на др жа ва из ну тра, не мо же 
да бу де ре спек та би лан и рав но пра ван, за ре ги о нал ну без бед ност, 
парт нер и осло нац.

Уну тра шња ста бил ност без бед но сти мо ра да се гра ди, пре све-
га, уну тар са ме др жа ве, ослон цем на соп стве не иде је и вла сти те 
сна ге. На ро чи то је у том сми слу нео п ход но по ве ћа ти уну тра шње 
мо ти ве – иде ју за рав но прав ну са рад њу у не по сред ном окру же њу. 
Чи ње ни ца је да је да нас пре пре ка иде је из град ње ста бил не на ци о-
нал не без бед но сти и пре све га оп ште при хва ће не за це ло куп но ста-
нов ни штво и бор ба сва ког од ак те ра у про це су кре и ра ња без бед-
но сти  од но сно по сто ја ње мно го раз ли чи тих па ра диг ми ко је исти 
пред ла жу у ци љу пот пу не ре кон струк ци је сво је про шле, са да шње 
и бу ду ће без бед но сти, од но сно пре те ра но ис ти ца ње соп стве не уло-
ге у том про це су из град ње без бед но сти.

Та ко ђе је од не ма лог зна ча ја на сто ја ње да се про те кли и бу-
ду ћи до га ђа ји ко ји се од но се на без бед ност ту ма че екс клу зив но 
са мо са свог идеј но по ли тич ког аспек та. При то ме се че сто идеј но-
по ли тич ко упо ри ште тра жи (до би ја) од спољ них мен то ра што се у 
крај њем слу ча ју, не кад ма ње или ви ше ја сно од сли ка ва у ства ра њу 
ам би ва лент них ста во ва пре ма од ре ђе ним пи та њи ма ко ја су у не-
по сред ној ве зи са без бед но шћу на ше зе мље (Ко со во и Ме то хи ја, 
про да ја НИС-а, мо не тар на по ли ти ка итд.).“У ри вал ству за спољ ну 
на кло ност ства ра се не при род на дис тан ца пре ма све му што би упу-
ћи ва ло на (за пад но) бал кан ски  тј. за јед нич ки ре ги о нал ни иден ти-
тет“6).  Осим то га, угро жа ва ње без бед но сти и да ље мо же на ста ти 
јер про цес кон сти ту и са ња на ци о нал них др жа ва на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је ни је пре стао. Та ко и да ље ег зи сти ра про бле ма ти ка тзв. 
не за ви сног Ко со ва, стал не тен зи је Бо шња ка у БиХ и ре ак ци ја у 
6)  На ка ра да Р.: Ре ги он не до вр ше ног ми ра, По ли ти ка, Бе о град 04.02.2009 стр 14.
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Ре пу бли ци Срп ској, од нос Ма ке до на ца и Ал ба на ца у Ма ке до ни ји 
да нас, од нос Сло ве ни је и Хр ват ске итд. Да кле, иде ја о из град њи 
без бед но сти и ре ша ва њу без бед но сне про бле ма ти ке мо ра да по ђе 
од чи ње ни це да по сто ји раз ли ка у угро жа ва њу нпр. ра то ви ма ко ји 
про из и ла зе из функ ци о ни са ња др жа ва и угро жа ва ња без бед но сти 
др жа ве ко је са со бом но си кон сти ту и са ње др жа ве и угро жа ва ња 
ко ја на ста ју у и око већ кон сти ту и са не др жа ве. Без бед но сна  про-
бле ма ти ка ко ју је нео п ход но ре ши ти је ве о ма ком плек сна и зах те ва 
у те о риј ском сми слу пар ци ја лан при ступ при ре ша ва њу исте, али 
прак са на ме ће кон ти ну и ра но и исто вре ме но ре ша ва ње про бле ма-
ти ке. При то ме се не сме за не ма ри ти ни чи ње ни ца да је за ин те ре-
со ва ност по пу ла ци је у од но су на европ ске ин те гра ци је у нај ма њу 
ру ку ва ри ја бил на . Не ки при ме ри су по ка за ли гра ђа ни ма да оно 
што има пре фикс „европ ски“ ни је и га рант без бед но сти. Мно ги 
по сло ви ко ји су за по че ти ослон цем на европ ске сна ге су про па ли 
што не по сред но го во ри о еко ном ском аспек ту без бед но сти др жа ве. 
Ове по сле ди це је мо гу ће де тек то ва ти и у обла сти кул ту ре, про све-
те, на у ке итд. Ако се ово ме до да став Евро пе по пи та њу Ко со ва, 
еко ном ска ре це си ја у САД-у (чак и пред ви ђа ња о рас па ду САД) и 
Евро пи, он да се мо же за кљу чи ти да ве ра и оче ки ва ња од са вре ме-
не, без бед не и си гур не Евро пу су ве о ма раз ли чи та, та ко да у пр ви 
план по зна ча ју до ла зи упра во иде ја о из град њи без бед но сти па тек 
он да сред ства (по ли ти ка) оства ре ња те иде је. Ме ђу тим, „оно што 
по себ но за бри ња ва да нас је да је по след њих го ди на, уз сва обе ћа-
ња успе шне при вред не ре фор ме ре ла тив но уског кру га еко ном ских 
струч ња ка, ко ји на не ки нео би чан на чин има ју мо но пол у еко ном-
ско фи нан сиј ској сфе ри Ср би је уку пан тренд у овој ве о ма ва жној 
обла сти, углав ном за бри ња ва ју ћи“.7) Ме ђу тим, ста ње без бед но сти 
је знат но „уз др ма но“ уну тра шњим од но си ма и по ку ша јем ва нин-
сти ту ци о нал ног ути ца ња раз ли чи тим сред стви ма и на чи ни ма из 
ле пе зе већ по сто је ћих и про ве ре них фак то ра сла бље ња све у куп не 
без бед но сти зе мље. У том сми слу се пра вил но за кљу чу је ка да се 
ка же да „због ја ча ња ва нин сти ту ци о нал не лич не и груп не вла сти, 
као и при ва ти за ци је и ко руп ци је по сто је ћих ин сти ту ци ја (не дав-
но зах те ва ње енорм них пла та за по сла ни ке ре пу блич ке Скуп шти-
не то нај бо ље по ка зу је), про цес пра ве де мо крат ске мо дер ни за ци је  
и ин сти ту ци о на ли за ци је у Ср би ји је тек на по че ци ма.“.8)  Да кле 
не до ста ју ефи ка сни цен трал ни ре гу ла тив ни ме ха ни зми, али пре 
7)  Пе тро вић Д. Бу џак Г.: Про ме не по ли тич ког си сте ма Ср би је, Бе о град, 2007. стр. 91.  
8)  Ђу рић Ж.: Мо дер ни за ци ја и дру штве не про ме не, ИПС, Бе о град, 2004, стр 129.
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све га је дин стве но при хва ће не иде је ка ко ре ши ти го ру ће про бле ме 
ко је све за јед но мо же мо свр ста ти у про бле ме без бед но сти др жа ве. 
Уме сто да се раз ви ја без бед но сна пре вен ти ва9) у свим обла сти ма 
зна чај ним за њен раз вој, вр ши се рас про да ја нај рен та бил ни јих и 
нај пер спек тив ни јих пред у зе ћа од ко јих су не ка од стра те шког зна-
ча ја за бу дућ ност Ср би је. На тај на чин се ели та ко ја то у ства ри 
ни је, до во ди у си ту а ци ју да од лу чу је о без бед но сти и раз не не вла-
ди не ор га ни за ци је од ко јих се не ке фи нан си ра ју из ино стран ства. 
Ели те су не ка да чи ни ли ви со ки ин те лек ту ал ни кру го ви и по је дин-
ци у њи ма. Да нас гло бал не „ели те“ пла ћа ју ме на џе ре ко ји им во де 
по сло ве од ко јих су не ки у ди рект ној ве зи са без бед но шћу зе мље 
Гло бал не ели те мо ћи су гру пе са ста вље не од по је ди на ца ко ји има ју 
ве ли ки ути цај у обла сти по ли ти ке, вој ске, при вре де, ме ди ја, кул ту-
ре или не ке на у ке и ко ји на раз ли чи те на чи не фор му ли шу сво је ин-
те ре се и ути чу на гло бал ну по ли ти ку у ци љу спро во ђе ња истих“.10) 
Ов де је ла ко уочи ти и про блем пра во суд них ор га на ко ји не а де-
кват но ис тра жу ју по ре кло нов ца - ка пи та ла но во пе че них бо га та ша 
ко јим се ди рект но угро жа ва при вред ни си стем др жа ве од ко га се 
фи нан си ра ју су бјек ти си сте ма без бед но сти. Ове не за ко ни то сти су 
ве за из ме ђу но вог ка пи та ла и пар тиј ске  мо ћи (ка пи та ли зи ра на тј. 
при ва ти зо ва на по ли ти ка). Ре ше ње ових про бле ма се нај че шће за-
вр ша ва у пар тиј ском цен тру. Због то га и ни је но ви на кад се ка же 
да је ко руп ци ја про из вод си сте ма и си сте ма ти чан про је кат. Осим 
то га тзв. „тран зи ци ја“ се раз ву кла што омо гу ћу је раз не кри ми нал-
не рад ње, а чи ње ни ца је да је кри ми нал у по ра сту и то сви об ли ци 
кри вич них де ла.11) Да кле, про блем код нас је што из ме ђу ели те и 
нов ца сто ји знак јед на ко сти и оту да се мо же до ћи у си ту а ци ју да 
иде ју из град ње без бед но сти да је упра во но ви слој бо га та ша сход но 
њи хо вим ин тер ним по тре ба ма што би са аспек та без бед но сти дру-
штва и др жа ве би ло по губ но. Оту да да на шњи свет и ње го ва без-
бед ност тре ба да бу де свет раз во ја ва ља них иде ја јер до стиг ну ти 
сте пен раз во ја дру штва и тех нич ког раз во ја с јед не стра не и мо гућ-
но сти угро жа ва ња тих до стиг ну ћа су на за вид ном ни воу. 

9)  Де таљ ни је Ра кић М. Без бед но сна пре вен ти ва, ИПС, Бе о град 2007, 
10)  Ми ро вић А. Ма тић П.: Иза зо ви и па ра док си гло ба ли за ци је, ИПС, Бе о град 2007, стр  

51.
11) Др Миле Ракић: “Финансијске институције и тржиште хартија од вредности”, Пословна

економија,бр. 2/2009. стр. 81-82.
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NEWIDEAORNEWPOLITICSOFSECURITY
Summary

Creationandfunctioningofsecurityinmodernworldcon
ditionsshouldbebasedonideaofbuildingmodernsecu
rityasacceptableandregulatedsothatitisfittingneedsof
eachindividual,nationandtheworldwidestatesequally.
Creation ofmodern security should response tomodern
threatsandchallengesforsecurityinsidethestate,above
everythingelse,throughrealizationofone’sownideasfor
solutionofsecurityproblem.Ifthatisnotachieved,with
outdoubttherecouldbecreatedpolarizationofideason
buildingoftheoryandpracticeofsecurity,asitisthecase
withcurrentlevelofsecuritystabilityinourstate.
KeyWords:idea,security,threatening
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ЕВРОПСКАУНИЈАИЗАКЉУЧЕЊЕ
МЕЂУНАРОДНИХСПОРАЗУМАУ

ОБЛАСТИБЕЗБЕДНОСНЕИОДБРАМБЕНЕ
ПОЛИТИКЕ:ПОСЛЕДИЦЕПО

МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ
СУБЈЕКТИВИТЕТЕУ1)

Сажетак
У овом чланку анализира се комплексно питање ме
ђународноправног субјективитета Европске уније.
Анализа је усмерена на уговорну способност Европ
скеуније,којасеразматракрозодредбеУговораоЕУ,
алиикрозпраксузакључењаспоразумаодстранеЕУ
у области европске безбедносне и одбрамбене поли
тике.НаосновуанализеуговорнеспособностиУније,
циљједасеукажеукојојмериидалиУнијаданаспо
седујемеђународноправнисубјективитет.
Кључне речи: међународноправни субјективитет,
уговорнаспособност,Европскаунија.

1.УГОВОРНАСПОСОБНОСТКАОИЗРАЗ
МЕЂУНАРОДНОПРАВНОГСУБЈЕКТИВИТЕТА

МЕЂУНАРОДНИХОРГАНИЗАЦИЈА

Dа нас је оп ште при хва ће но да су ме ђу на род не ор га ни за ци је су-
бјек ти ме ђу на род ног пра ва. Ме ђу тим, тер мин «ме ђу на род на 

* Научни сарадник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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ор га ни за ци ја» је и да нас нео д ре ђен и раз ли чи то де фи ни сан. При-
ме ра ра ди, у Беч кој кон вен ци ји о уго вор ном пра ву из 1986. го ди не, 
на ла зи мо на де фи ни ци ју да ме ђу на род на ор га ни за ци ја, «запотре
беКонвенције,(...)представљамеђувладинуорганизацију». Да кле, 
Кон вен ци ја не да је пре ци зну де фи ни ци ју ор га ни за ци ја. 

У до ма ћој ли те ра ту ри на ла зи мо на де фи ни ци ју Ра до сла ва 
Сто ја но ви ћа и Во ји на Ди ми три је ви ћа, ко ји од ре ђу ју ме ђу на род-
не ор га ни за ци је као «организованисистемодносаизмеђудржава
чланица,којисеизражаваупостојањуорганаорганизације,које
представљају средишта одлучивања и преко којих организација
делујекаопосебансубјектмеђународниходносаимеђународног
права»2). Та ко ђе, Сми ља Авра мов и Ми лен ко Кре ћа oдређују ме-
ђу на род ну ор га ни за ци ју у нај ши рем сми слу, као «формалне, ин
ституционалнеобликемеђународниходноса,заснованенадобро
вољној основи»3). У ино стра ној ли те ра ту ри на ла зи мо раз ли чи те 
де фи ни ци је ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Та ко не ки ауто ри од ре ђу-
ју ме ђу на род ну ор га ни за ци ју као «ентитеткојиимаспособност
независногделовањанамеђунaродномплану»4), или пак као «ауто
номниентитет,заснованнаоснивачкомакту,којиизражавасво
јунезависнувољупрекозаједничкихорганаипоседујеспособност
даделујенамеђународномплану»5). Да кле, ако при хва ти мо да је 
спо соб ност де ло ва ња на ме ђу на род ном пла ну еле мент де фи ни са-
ња јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је, он да је и ме ђу на род но прав ни 
су бјек ти ви тет нео п хо дан атри бут јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. 
Јер, ме ђу на род но прав ни ста тус под ра зу ме ва ауто но ми ју ор га ни за-
ци је и ње ну спо соб ност да де лу је не за ви сно у од но су на др жа ве 
осни ва че.

Ипак, чи ни се да ни је све та ко јед но став но, јер је ме ђу на род-
но прав ни су бјек ти ви тет ме ђу на род них ор га ни за ци ја пред мет раз-
ми мо и ла же ња у док три ни ме ђу на род ног пра ва. Раз ли ку је мо нај-
ма ње три опреч не те о ри је ко је се од но се на ме ђу на род но прав ни 
ста тус ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Пр во, ра ди се о тзв. те о ри ји 
2) Војин ДИМИТРИЈЕВИЋ, Радослав СТОЈАНОВИЋ, Међународни односи, Службени 

лист СРЈ, Београд, 1996, стр.117.
3) Смиља АВРАМОВ, Миленко КРЕЋА, Међународно јавно право, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 1993, стр. 127.
4) Nanette NEUWAHL, « Legal Personality of the European Union – International and Institu-

tional Aspects » in Vincent KRONENBERGER (ed.), The European Union and the Interna-
tional Legal Order : Discord or Harmony? TMC Asser Press, Hague, 2001, p. 4.

5) Phi lip pe GA U TI ER, « The Re pa ra tion for In ju ri es Ca se Re vi si ted : The Per so na lity of the 
Euro pean Union », MaxPlanckYearbookofUnitedNationsLaw, 2000, p. 333.
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«во ље», пре ма ко јој прав ни су бјек ти ви тет ме ђу на род не ор га ни за-
ци је за ви си, пре све га, од во ље ње них осни ва ча. Ако др жа ве осни-
ва чи има ју «во љу» да по да ре ор га ни за ци ји ме ђу на род но прав ни 
су бјек ти ви тет (осни вач ким ак том), он да се та ор га ни за ци ја мо же 
сма тра ти су бјек том ме ђу на род ног пра ва. Ако, у про тив ном, др жа ве 
не ма ју та кву «во љу», ме ђу на род на ор га ни за ци ја би ће ли ше на ме-
ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та. Ова те о ри ја та ко ђе ин си сти ра 
и на при зна њу ме ђу на род не ор га ни за ци је од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це. За го вор ни ци ове те о ри је су би ле ма хом со ци ја ли стич ке 
др жа ве, и ова «ре стрик тив на» те о ри ја је има ла те шко ће да се одр-
жи са раз во јем спе ци ја ли зо ва них ме ђу на род них ор га ни за ци ја ко је 
су има ле ста тус прав ног ли ца, иако њи хо ви кон сти ту тив ни ак ти 
то ни су из ри чи то пред ви ђа ли. Дру го, ра ди се о тзв. «објек тив ној» 
те о ри ји, ко ја по чи ва на ста но ви шту да ме ђу на род но прав ни су бјек-
ти ви тет ор га ни за ци је про ис ти че из са ме чи ње ни це да та ор га ни за-
ци ја по сто ји. За го вор ни ци ове те о ри је сма тра ју да уко ли ко јед на 
ор га ни за ци ја мо же не за ви сно да де лу је на ме ђу на род ном пла ну и 
уко ли ко је по се бан ен ти тет у од но су на др жа ве осни ва че, она има 
и ме ђу на род но прав ни ста тус. Ова те о ри ја је на сто ја ла да пре ва зи ђе 
не ке те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ла те о ри ја во ље, ко ји су се, пре 
све га, од но си ли на ин тер пре та ци ју «во ље» осни ва ча, као и на по-
тре бу за при зна њем ор га ни за ци је (при ме ра ра ди, Европ ске за јед-
ни це ни су би ле при зна те од стра не СССР-а све до 1989. го ди не). 
Тре ћа те о ри ја је функ ци о нал на, и нај ши ре при хва ће на ка да је реч о 
ме ђу на род но прав ном су бјек ти ви те ту ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 
Ова те о ри ја по чи ва на ста но ви шту да прав ни су бјек ти ви тет ор га-
ни за ци је про ис ти че ин ди рект но из функ ци ја ко је ор га ни за ци ја вр-
ши пре ко сво јих ор га на, на ро чи то ка да вр ше ње функ ци ја из ра жа ва 
не за ви сну во љу у од но су на др жа ве осни ва че6).

За ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет ве зу је се и уго вор на 
спо соб ност или уго вор ни ка па ци тет, као пра во за кљу че ња ме ђу-
на род них уго во ра. Пи та ње од но са из ме ђу ме ђу на род но прав ног су-
бјек ти ви те та јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је и ње не уго вор не спо-
соб но сти је ком плек сно, и од ли ку ју га раз ми мо и ла же ња у по гле ду 
осно ва уго вор не спо соб но сти ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Раз ли-
ку ју се три опреч на ми шље ња о овом пи та њу. Пр во, не ки ауто ри 
6) Esa PA A SI VIR TA, « The Euro pean Union: From an Ag gre ga te of Sta tes to a Le gal Per-

son? », HofstraLaw&Policy, vol. 2, 1997, pp. 42-43. Ви де ти и Jan KLAB BERS, « Pre-
sump ti ve Per so na lity : The Euro pean Union in In ter na ti o nal Law », in Mart ti KO SKEN NI-
E MI (ed.), InternationalLawAspectsoftheEuropeanUnion, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 
Ha gue, 1998, pp. 234-237.
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сма тра ју да ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет пред ста вља прав ни 
основ за за кљу че ње ме ђу на род них уго во ра. Пре ма овом ми шље њу, 
уго вор на спо соб ност на ста је као по сле ди ца по сто ја ња ме ђу на род-
но прав ног су бјек ти ви те та јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. Дру-
го, је дан део док три не сма тра да уко ли ко је осни вач ким ста ту том 
јед ној ме ђу на род ној ор га ни за ци ји екс пли цит но или им пли цит но 
при зна та спо соб ност за кљу че ња уго во ра, њој је ујед но и при знат 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. У овом слу ча ју уго вор на спо-
соб ност пред ста вља до каз да ме ђу на род на ор га ни за ци ја по се ду је 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. Тре ће, по сто ји ми шље ње ко је 
не ги ра по сто ја ње ве зе из ме ђу ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та 
и уго вор не спо соб но сти и тре ти ра их као за себ не ка те го ри је7).

Пр во ми шље ње по ла зи, да кле, од ста но ви шта да уко ли ко јед-
на ме ђу на род на ор га ни за ци ја има ста тус су бјек та ме ђу на род ног 
пра ва, она са мим тим по се ду је и уго вор ну спо соб ност. Oвo ста но-
ви ште по др жа ва и прак са ме ђу на род них су до ва. Јед но од нај ви ше 
ци ти ра них и нај по зна ти јих ми шље ња о овом пи та њу је ми шље ње 
Ме ђу на род ног су да прав де Reparation forInjuries8). На и ме, По ве-
ља УН не пред ви ђа екс пли цит но прав ни су бјек ти ви тет ОУН-а. Суд 
ипак у овом ми шље њу за кљу чу је да ОУН има та кву спо соб ност, 
при че му по ла зну осно ву пред ста вља По ве ља и функ ци је ко је су 
по ве ре не овој ор га ни за ци ји. Та ко Суд ис ти че да је «предвиђенода
Организацијаизвршаваиужива,идаонаизвршаваиуживаоба
везеиправакојисемогуобјаснитисамонаосновупоседовања,
увеликојмери,међународноправногсубјективитета»9). Ме ђу тим, 
иако ово ста но ви ште «стојиухармонијисаопштимпојмомуго
ворнеспособности»10), оно има од ре ђе не сла бо сти, јер за раз ли ку 
од уго вор не спо соб но сти др жа ва, уго вор на спо соб ност ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја је из ве де ног ка рак те ра, и у ве ли кој ме ри се сво-
ди на уго вор но при зна ње овла шће ња ме ђу на род не ор га ни за ци је да 
за кљу чу је спо ра зу ме. Дру го ми шље ње ко је пред ви ђа да је основ 
уго вор не спо соб но сти ме ђу на род них ор га ни за ци ја осни вач ки акт, 
та ко ђе има од ре ђе не не до стат ке, јер осни вач ки ак ти обич но не са-
др же оп ште овла шће ње ор га ни за ци је да за кљу чу је ме ђу на род не 
7) Zo ran RA DI VO JE VIC, « La per son na lité ju ri di que in ter na ti o na le et la ca pa cité des or ga ni-

sa ti ons in ter na ti o na les uni ver sel les de con clu re des tra ités », FactaUniversitatis, Se ri es Law 
and Po li tics, vol. 1, n°1, 1997, p. 96.

8) Re pa ra tion for In ju ri es, (1949), ICJ Rep. 174.
9) Re pa ra tion for In ju ri es, (1949), ICJ Rep. 174, p. 179.
10) Смиља АВРАМОВ, Миленко КРЕЋА, Међународно јавно право, Завод за уџбенике и 

наставна средства, стр. 345.
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уго во ре, већ углав ном овла шће ња за за кљу че ње од ре ђе них вр ста 
уго во ра11).

2.
ЕВРОПСКАЗАЈЕДНИЦА,ЕВРОПСКАУНИЈА,
МЕЂУНАРОДНОПРАВНИСУБЈЕКТИВИТЕТ

ИЗАКЉУЧЕЊЕУГОВОРА:УГОВОРНЕОДРЕДБЕ

Рим ски уго во ри не са др же екс пли цит не од ред бе о ме ђу на род-
но прав ном су бјек ти ви те ту Европ ске за јед ни це. У чла ну 281 (бив-
ши члан 210) на ла зи мо на фор му ла ци ју да (Европ ска) «Заједница
има својство правног лица», чи ме се не по ја шња ва да ли је реч 
о уну тра шњем прав ном су бјек ти ви те ту или ме ђу на род но прав ном 
су бјек ти ви те ту Европ ске за јед ни це. Чи ни се да ову ди ле му от кла-
ња члан 282 Рим ских уго во ра (бив ши члан 211), ко ји утвр ђу је да 
«усвакојдржавичланициЗаједницаиманајшируправнуипослов
ну способност која се признаје правним лицима према њиховим
националнимправима», те да За јед ни ца, «измеђуосталог,може
стицатииотуђиватипокретнуилинепокретнуимовинуиможе
битистранкаусудскомпоступку». Да кле, члан 282 под вла чи раз-
ли ку из ме ђу За јед ни це и ње них др жа ва чла ни ца у ме ђу соб ним од-
но си ма. Дру гим ре чи ма, За јед ни ца не «ап сор бу је» др жа ве чла ни це 
ко је је чи не, већ се по ја вљу је као не за ви сно прав но ли це у од но су 
на њих. Суд ска прак са је по твр ди ла ово ту ма че ње, јер је у по зна тој 
пре су ди Costav.ENEL Суд Европ ских за јед ни ца утвр дио да «успо
стављајућиЗаједницунеограниченогтрајања,којаимасопствене
институције,правнуспособност,пословнуспособностиспособ
ностпредстављањанамеђународном плану,ипосебно,стварна
овлашћења која проистичу из ограничења суверености или пре
носавластисадржавачланицанаЗаједницу,државечланицесу
ограничилесвојасуверенаправа,инатајначинстворилесистем
правакојиобавезујеињиховедржављанеињихсаме»12).

Ка да го во ри мо о прав ном су бјек ти ви те ту јед не ме ђу на род-
не ор га ни за ци је, не тре ба смет ну ти са ума да овај по јам по чи ва 
на два основ на прин ци па. Пр во, ме ђу на род на ор га ни за ци ја има 
спо соб ност да де лу је не за ви сно у од но су на др жа ве ко је је чи не. 
Дру го, ме ђу на род на ор га ни за ци ја тре ба да де лу је не за ви сно у од-
11) Zo ran RA DI VO JE VIC, « La per son na lité ju ri di que in ter na ti o na le et la ca pa cité des or ga ni-

sa ti ons in ter na ti o na les uni ver sel les de con clu re des tra ités », op.cit., p. 96.
12) Пресуда Costa v. ENEL, (1964), ECR 585, p. 593.
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но су на тре ће др жа ве. Да кле, ка да го во ри мо о ме ђу на род но прав-
ном су бјек ти ви те ту Европ ске за јед ни це, не мо же мо се осло ни ти 
са мо на од ред бе чла на 281 Уго во ра о ЕЗ, ко је, исти на, да ју по ла зне 
осно ве, али се, пре све га, од но се на уну тра шњи прав ни су бјек ти-
ви тет За јед ни це, већ се мо ра мо освр ну ти и на суд ску прак су Су да 
прав де Европ ских за јед ни ца. У пре су ди АETR из 1971. го ди не, Суд 
је, раз ма тра ју ћи овла шће ња За јед ни це да за кљу чу је ме ђу на род не 
спо ра зу ме, ис та као да је по треб но освр ну ти се на «општисистем
комунитарногправакојисетичеодносасатрећимдржавама»13). 
Дру гим ре чи ма, да «требаузетиуобзирсистемуговора,истото
ликоколикоињеговематеријалнеодредбе». По ла зна тач ка у том 
раз ма тра њу тре ба да пред ста вља члан 281 (та да шњи члан 210), ко-
ји је «одразопштегсистемакомунитарногправа». Из то га је Суд 
за кљу чио да За јед ни ца има «овлашћењедауспостављауговорне
односесатрећимдржавама»,те да ово овла шће ње не про ис ти че 
са мо из екс пли цит них уго вор них од ред би, већ и из дру гих уго вор-
них од ред би и ака та ко је су усво ји ле ин сти ту ци је За јед ни це у окви-
ру тих од ред би. Да кле, Суд прав де ЕЗ је у сво јој прак си утвр дио 
по сто ја ње ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та ЕЗ, при че му је по-
ла зну осно ву пред ста вљао члан 281 Уго во ра о ЕЗ. То је, уоста лом, 
и по твр ђе но чла ном 300 Уго во ра о ЕЗ, ко ји да је овла шће ње За-
јед ни ци да за кљу чу је ме ђу на род не спо ра зу ме. Пре ма овом чла ну, 
Ко ми си ја под но си пре по ру ке Са ве ту ко ји је овла шћу је да от поч не 
пре го во ре. Са вет од лу чу је о пот пи си ва њу спо ра зу ма ква ли фи ко ва-
ном ве ћи ном, на пред лог Ко ми си је, док се јед но гла сност пред ви ђа 
ако је у пи та њу област за ко ју се тра жи јед но гла сност код усва ја ња 
уну тра шњих про пи са као и за спо ра зу ме о при дру жи ва њу. Па ра-
граф 7 чла на 300 ка же да уго во ри ко је За јед ни ца за кљу чу је са јед-
ном или ви ше др жа ва или ме ђу на род них ор га ни за ци ја, «обавезују
органеЗаједницеидржавечланице».

Ка да је реч о прав ном ста ту су Европ ске уни је, си ту а ци ја је 
мно го ком плек сни ја не го што се чи ни на пр ви по глед. Са за кљу-
че њем уго во ра из Ма стрих та, обра зо ва на је Уни ја као по се бан ен-
ти тет ко ји се са сто ји од Европ ских за јед ни ца, до пу ње ним за јед-
нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком и са рад њом у обла сти 
пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва. Ме ђу тим, по сто је ће уго вор не 
од ред бе не пред ви ђа ју да Уни ја има ста тус прав ног ли ца. И по ред 
то га, док три на оста је по де ље на око пи та ња да ли Европ ска уни ја 
13) Пре су да AETR, (1971), ЕCR 273.
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има свој ство прав ног ли ца или не. На и ме, иако уго вор не од ред бе 
не пред ви ђа ју екс пли цит но ово овла шће ње ЕУ, мно ги ауто ри сма-
тра ју да им пли цит но Европ ска уни ја има ста тус прав ног ли ца, и да 
се то мо же за кљу чи ти из уго вор них од ред би. Ако се освр не мо на 
од ред бе уго во ра из Ма стрих та, ви де ће мо да се у чла ну 1 за јед нич-
ких од ред би ис ти че да др жа ве чла ни це «међусобноуспостављају
Европскуунију», те да Уго вор пред ста вља «новуетапуупроцесу
стварањасвечвршћегјединстваизмеђународаЕвропе». Та ко ђе, 
пре ма од ред ба ма Уго во ра из Ма стрих та, Уни ја има по себ не ци ље-
ве и за дат ке у од но су на др жа ве чла ни це. Њен основ ни за да так је 
да «организује,наусклађенисолидаранначин,односеизмеђудр
жавачланицаиизмеђуњиховихнарода» (чл.1). У том ци љу, Уни ја 
тре ба да под сти че урав но те жен и тра јан при вред ни и дру штве ни 
раз вој и ви сок ни во за по сле но сти, да по твр ђу је свој иден ти тет на 
ме ђу на род ној сце ни, по себ но во ђе њем за јед нич ке спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке, да ја ча за шти ту пра ва и ин те ре са др жа вља на 
сво јих др жа ва чла ни ца ус по ста вља њем пра ва гра ђан ства Уни је, да 
одр жи и оја ча Уни ју као про стор сло бо де, без бед но сти и прав де и 
да у це ло сти очу ва те ко ви не За јед ни це и да их да ље раз ви ја (члан 
2, бив ши члан Б). Ове од ред бе ја сно ука зу ју да је Уни ја по се бан ен-
ти тет у од но су на др жа ве чла ни це. То је по твр ђе но у и бив шем чла-
ну Ц (члан 3) за јед нич ких од ред би, ко ји пред ви ђа да «Унијарас
полажејединствениминституционалнимоквиромкојиосигурава
усклађеностиконтинуитетактивностипредузетихрадиоства
рењањенихциљева,узпоштовањеиразвијањетековинаЗаједни
це». Је ди ни ор ган ко ји је свој ствен са мо Уни ји је Европ ски са вет, 
ко ји је са ста вљен од ше фо ва др жа ва или вла да др жа ва чла ни ца и 
пред сед ни ка Ко ми си је, и ко ји да је «неопходанподстицајзаразвој
Унијеиутврђујеопштеполитичкесмернице». Ипак, иако Уго вор 
из Ма стрих та под вла чи по себ но прав но по сто ја ње ЕУ у обла сти 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке, и на во ди да су др жа ве чла ни це и 
Уни ја за јед нич ки од го вор не за де фи ни са ње и спро во ђе ње ове по-
ли ти ке, из вр ше ње ове по ли ти ке по ве ре но је у пот пу но сти др жа ва-
ма чла ни ца ма, уз кључ ну уло гу Са ве та у про це ду рал ној сфе ри. То 
ука зу је на чи ње ни цу да Европ ска уни ја пред ста вља «процес», а не 
пот пу но оформ ље но прав но ли це14).

Од ред бе Уго во ра из Ам стер да ма пред ста вља ју зна ча јан по мак 
у по гле ду ме ђу на род но прав ног ста ту са Европ ске уни је. Члан 11 
14) Jim CLO OS, Ga ston RE I NESCH, Da niel VIG NES, Jo seph WEYLAND, LetraitédeMaa

stricht,genèse,analyse,commentaires, Bruylant, Bru xel les, 1993, pp. 115-116.
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Уго во ра о ЕУ (бив ши члан Ј. 1) је из ме њен, и ис ти че да «Унија
утврђујеиспроводизаједничкуспољнуибезбедноснуполитику». 
Овај члан пред ста вља зна чај ну но ви ну у од но су на Уго вор из Ма-
стрих та ко ји је пред ви ђао да «Унијаидржавечланицеутврђујуи
спроводезаједничкуспољнуибезбедноснуполитику». Да кле, при-
зна то је да је са ма Уни ја од го вор на за де фи ни са ње и спро во ђе ње 
ЗСБП-а. Ме ђу тим, ова но ва уло га ЕУ у окви ру дру гог сту ба би ла 
је у су прот но сти са од су ством ње ног ме ђу на род но прав ног су бјек-
ти ви те та, јер Уни ја ни је би ла у мо гућ но сти да за кљу чу је уго во ре 
са тре ћим др жа ва ма. По ка за ло се да од су ство прав ног су бјек ти ви-
те та ЕУ ни је би ло ускла ђе но са ам би ци јом да ЕУ по ста је гло бал на 
си ла у ме ђу на род ним од но си ма и да за то по се ду је од го ва ра ју ћа 
сред ства. То ком пре го во ра ко ји су до ве ли до за кљу че ња уго во ра из 
Ам стер да ма, пред ло же на су три ре ше ња ра ди пре ва зи ла же ња овог 
про бле ма. Пр во, пред ло же но је да се екс пли цит но при зна ме ђу-
на род но прав ни су бјек ти ви тет ЕУ. Дру го, пред ло же но је да др жа ве 
чла ни це за кљу чу ју, «у име Уни је», уго во ре у окви ру ЗСБП-а. Тре ће 
ре ше ње од но си ло се на мо гућ ност да Уни ја за кљу чу је ме ђу на род-
не уго во ре у од ре ђе ним обла сти ма у окви ру дру гог и тре ћег сту ба. 
Пр ва мо гућ ност је од мах од ба че на и при хва ћен је тре ћи пред лог. 
Ме ђу тим, усва ја ње ове оп ци је пра ти ла је бо ја зан др жа ва чла ни ца 
да не до ђе до ње ног ра ди кал ног раз во ја, те је оту да текст у ко нач ној 
вер зи ји из раз ми ни мал ног ком про ми са. Овај ком про мис са др жан 
је у чла ну 24 уго во ра из Ам стер да ма и у Де кла ра ци ји број 4 ко ја 
је уне та у уго вор из Ам стер да ма. Члан 24 је пред ви ђао да ка да је 
«неопходнодасезакључиспоразумсаједномиливишедржаваили
међународнихорганизација,Саветможедаовластипредседава
јућег,комећепремапотребипомагатиКомисија,даутомциљу
отпочнепреговоре». Ови спо ра зу ми тре ба да бу ду за кљу че ни од 
стра не Са ве та јед но гла сном од лу ком, на пред лог пред се да ва ју ћег. 
Та ко ђе, пре ма чла ну 24, спо ра зум ко ји је за кљу чен не ће оба ве зи ва-
ти др жа ву чла ни цу чи ји пред став ник у Са ве ту из ја ви да је оба ве-
зан да по шту је вла сти те устав не од ред бе. Што се ти че Де кла ра ци је 
број 4, она је пред ви ђа ла да «одредбечлана24и38,каоисваки
споразумкојиизтогапроизлази,неподразумевајупреноснадле
жностисадржавачланицанаЕвропскуунију». Ипак, ова де кла-
ра ци ја не угро жа ва ни ти огра ни ча ва до мет од ред би са др жа них у 
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чла ну 24 Уго во ра о ЕУ, већ ра ди је по др жа ва за кљу че ње спо ра зу-
ма од стра не Уни је, јер са мим при зна њем те о риј ске мо гућ но сти 
пре но са над ле жно сти са др жа ва чла ни ца на Уни ју, ова де кла ра ци ја 
при зна је и по сто ја ње Европ ске уни је као по себ ног ен ти те та у од-
но су на др жа ве чла ни це15).

Уго во ром из Ни це про ши ре не су од ред бе чла на 24 Уго во ра о 
Европ ској уни ји, што, по не ким ауто ри ма, пред ста вља зна чај но 
при бли жа ва ње од ред ба ма чла на 300 Уго во ра о Европ ској за јед-
ни ци о за кљу че њу ме ђу на род них уго во ра16). Из ме на ма чла на 24, 
уста но вље на је ве ћа ауто но ми ја ЕУ у од но су на др жа ве чла ни це, а 
са мим тим, пре ма на шем ми шље њу, и им пли цит но при знат ме ђу-
на род но прав ни су бјек ти ви тет ЕУ. Ре ви зи ја чла на 24 од но си се на 
три аспек та. Пр во, уве де на је про це ду ра од лу чи ва ња ква ли фи ко-
ва ном ве ћи ном «кадасе споразумомпредвиђапримена заједнич
кеакцијеилизаједничкогстава» (члан 24, па ра граф 3).Уво ђе ње 
ква ли фи ко ва не ве ћи не као на чи на до но ше ња од лу ка пре све га је 
ре зул тат на сто ја ња да се по бољ ша функ ци о нал на ефи ка сност Уни-
је у пер спек ти ви ње ног про ши ре ња17). На и ме, у скла ду са чла ном 
6 за јед нич ких од ред би, ко ји пред ви ђа да «Унијаобезбеђујенеоп
ходнасредствазапостизањесвојихциљеваизауспешновођење
својихполитика», до шло се до за кључ ка да ква ли фи ко ва на ве ћи на 
пред ста вља то «неопходносредство» ко је ће Уни ји омо гу ћи ти да 
оства ри ци ље ве пред ви ђе не чла ном 2 – афир ма ци ју свог иден ти те-
та на ме ђу на род ној сце ни. Та ко ђе, уво ђе ње ква ли фи ко ва не ве ћи-
не има ло је и за циљ да ус по ста ви па ра ле ли зам из ме ђу про це ду ра 
до но ше ња од лу ка на уну тра шњем и спо ља шњем пла ну: ра ди се о 
на сто ја њу да се на спо ља шњем пла ну на пре ду је при бли жно истим 
рит мом као и на уну тра шњем пла ну. Ипак, до но ше ње од лу ка ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном је огра ни че но са мо на при ме ну за јед нич ке 
ак ци је или ста ва, и не при ме њу је се на од лу ке ко је су по ве за не са 
вој ним пи та њи ма или су из до ме на од бра не. Та ко ђе, па ра граф 3 
чла на 24 пред ви ђа да ће се од лу чи ва ње ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
15) Step han MAR QU ARDT, « The Con clu sion of In ter na ti o nal Agre e ments un der Ar tic le 24 of 

the Tre aty on Euro pean Union », in Vin cent KRO NEN BER GER (ed.), TheEuropeanUnion
andtheInternationalLegalOrder:DiscordorHarmony? TMC As ser Press, Ha gue, 2001, 
p. 346.

16) In ger ÖSTERDAHL, « The EU and its Mem ber Sta tes, Ot her Sta tes, and In ter na ti o nal Or ga-
ni za ti ons – The Com mon Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy af ter Ni ce », NordicJournal
ofInternationalLaw, vol. 70, n°s 1-2, 2001, p. 348.

17) Jo si a ne AUVRET-FINCK, « Com men ta i re de l’ar tic le 24 », in Joël RI DE AU (dir.), Union
européenne–Commentairedestraités modifiésparletraitédeNicedu26février2001, Pa-
ris, LGDJ, 2001, p. 56.
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оба вља ти «ускладусачланом23,тачка2», а то зна чи да се не ће 
гла са ти уко ли ко не ка др жа ва из ја ви да се су прот ста вља гла са њу 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном због не ког ва жног раз ло га из до ме на на-
ци о нал не по ли ти ке. У том слу ча ју, Са вет мо же за тра жи ти, од лу-
ком до не се ном ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, да ово пи та ње раз мо три 
Европ ски са вет, у ци љу јед но гла сног до но ше ња од лу ке. Исто као и 
уго вор из Ам стер да ма, и уго вор из Ни це пред ви ђа да «ниједанспо
разумнећебитиобавезујућизаонудржавучланицучијипредстав
никуСаветуизјавидајеонаобавезнадасеповинујезахтевима
својеуставнепроцедуре». У том слу ча ју, оста ле др жа ве чла ни це 
мо гу да по стиг ну до го вор о при вре ме ној при ме ни спо ра зу ма у пи-
та њу. Не ки ауто ри сма тра ју да је овај па ра граф нај кон тро верз ни ји 
ка да је реч о чла ну 24 Уго во ра о ЕУ18), бу ду ћи да се мо же дво ја ко 
ту ма чи ти. С јед не стра не, по зи ва ње на устав не про це ду ре др жа ва 
чла ни ца као и мо гућ ност да др жа ва не при ме њу је спо ра зум ко ји 
је пот пи сан, мо же се ту ма чи ти као од су ство овла шће ња Уни је да 
за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре, по што ко нач на од лу ка оста је у ру-
ка ма др жа ва чла ни ца. С дру ге стра не, ипак, ако др жа ве чла ни це 
по ста ју чла ни це тог уго во ра, од ред бе о устав ној про це ду ри по ста-
ју из ли шне.

Па ра граф 2 чла на 24 пред ви ђа да ће Са вет «доноситиједно
гласнеодлукекадаспоразумобухватапитањезакојејепотреб
наједногласносткоддоношењаинтерниходлука». Исту од ред бу 
на ла зи мо и у чла ну 300 Уго во ра о ЕЗ, ко ји пред ви ђа про це ду ру 
за кљу че ња уго во ра За јед ни це са јед ном или ви ше др жа ва или ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја, и ко ји пред ви ђа да Са вет «одлучујејед
ногласнокадасеспоразумодносинаобластзакојусетражијед
ногласносткодусвајањаунутршањихпрописа». С об зи ром да је 
јед но гла сност основ ни на чин до но ше ња од лу ка у окви ру за јед нич-
ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ло гич но је да ће за кљу че ње 
спо ра зу ма у окви ру ове обла сти нај че шће по чи ва ти на јед но гла-
сно сти.

С об зи ром на огра ни че ња ко ја пра те про це ду ру од лу чи ва ња 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном при за кљу че њу уго во ра из обла сти дру-
гог сту ба Уни је, мо же се ре ћи да је ње но уво ђе ње има ло, пре све га, 
сим бо лич ни зна чај, јер је пре ки ну та ве за из ме ђу јед но гла сно сти и 
за кљу че ња уго во ра од стра не ЕУ.
18) Ram ses WES SEL, Glo ria Fer nan dez AR RI BAS, «EU Agre e ments with Third Co un tri es: 

Con sti tu ti o nal Re ser va ti ons by Mem ber Sta tes», in S. BLOC KMANS (ed.), TheEuropean
UnionandCrisisManagement, TMC As ser Press, Ha gue, 2008, p. 294.
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Но ви ну пред ста вља па ра граф 6 чла на 24, ко ји ис ти че да « спо
разуми који се закључе под условиманаведеним у овомчлану ће
битиобавезујућизаорганеУније ». То зна чи да Уни ја има мо гућ-
ност да де лу је са мо стал но, пре ко ин сти ту ци ја, у од но су на сво је 
др жа ве чла ни це. Овај па ра граф је по себ но зна ча јан за раз ма тра-
ње прав ног су бјек ти ви те та Уни је. На и ме, ако ови спо ра зу ми ве зу ју 
ин сти ту ци је Уни је, мо же се из то га за кљу чи ти да Уни је по се ду је 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет, јер би би ло те шко оспо ра ва ти 
овај ста тус Уни ји ако су ње не ин сти ту ци је ве за не ме ђу на род ним 
спо ра зу ми ма ко је је Уни ја за кљу чи ла. Овај за кљу чак се мо же из-
ве сти и на осно ву слич но сти са чла ном 300 Уго во ра о ЕЗ, ко ји је, 
за раз ли ку од чла на 24 Уго во ра о ЕУ, мно го ја сни ји и пре ци зни ји 
ка да је реч о уго вор ним од ред ба ма. Чи ни се да су члан 24 Уго во ра 
о ЕУ и члан 300 Уго во ра о ЕЗ за сно ва ни на раз ли чи тој ло ги ци, јер 
члан 24 по ла зи од прет по став ке да су др жа ве чла ни це те ко је за-
кљу чу ју спо ра зу ме ко ји ће би ти оба ве зу ју ћи за ин сти ту ци је, док се 
у слу ча ју чла на 300 по ла зи од прет по став ке да је За јед ни ца та ко ја 
за кљу чу је спо ра зу ме, ко ји ће би ти оба ве зу ју ћи за др жа ве чла ни це. 
Ипак, ре зул тат је исти, јер су у оба слу ча ја Уни ја/За јед ни ца и др жа-
ве чла ни це ве за не ме ђу на род ним спо ра зу ми ма. 

Иако члан 24 Уго во ра о ЕУ ни је екс пли цит но ис та као, спо ра-
зу ми ко ји се за кљу чу ју у окви ру дру гог сту ба Уни је су спо ра зу ми 
Уни је, а не ње них др жа ва чла ни ца. На то ука зу ју и члан 11 Уго во-
ра о ЕУ, ко ји пред ви ђа по себ но по сто ја ње Уни је у од но су на ње не 
др жа ве чла ни це, док се чла но ви 14 и 15 Уго во ра о ЕУ од но се на 
ин стру мен те Уни је, а не ње них др жа ва чла ни ца. Да кле, уго во ром је 
при хва ће но да је Уни ја ен ти тет ко ји је раз ли чит и ауто но ман у од-
но су на др жа ве чла ни це, и да, у окви ру спољ них од но са, има сво је 
ин стру мен те де ло ва ња.

3.
ЕВРОПСКАУНИЈАИЗАКЉУЧЕЊЕМЕЂУНАРОДНИХ

СПОРАЗУМАУОБЛАСТИБЕЗБЕДНОСНЕ
ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕ

Ди ле ма да ли су спо ра зу ми за кљу че ни у окви ру за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, а на осно ву чла на 24 Уго во ра 
о ЕУ, спо ра зу ми Уни је или ње них др жа ва чла ни ца из гу би ла је на 
зна ча ју у прак си. По след њих го ди на, Уни ја је по ста ла стра на уго-
вор ни ца у ве ли ком бро ју уго во ра ко ји су пот пи са ни у окви ру чла на 
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24. То ме је, пре све га, зна чај но до при нео раз вој европ ске без бед-
но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Пре ма не ким ауто ри ма, од мар та 
2002. го ди не, ка да је уста но вље на пр ва ми си ја ЕУ у окви ру европ-
ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке (ци вил на ми си ја у БиХ), 
око 70 спо ра зу ма је пот пи са но од стра не Уни је на осно ву чла на 24, 
а ко ји су се од но си ли на ову по ли ти ку19). 

Под руч је за пад ног Бал ка на пред ста вља «привилеговано» под-
руч је за ак тив но сти Уни је у окви ру чла на 24 Уго во ра о ЕУ20). По-
чет ком 90-тих го ди на, то ком ра та у бив шој Ју го сла ви ји, ка да је 
обра зо ва на за јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ уго во-
ром из Ма стрих та, за кљу чен је и пр ви спо ра зум у окви ру дру гог 
сту ба Уни је, у ко ме је Уни ја би ла стра на уго вор ни ца. Ра ди се о тзв. 
Ме мо ран ду му о са гла сно сти ко ји је за кљу чен 5. ју ла 1994. го ди не 
из ме ђу Европ ске уни је и За пад но е вроп ске уни је с јед не стра не, и 
пред став ни ка вла сти у БиХ са дру ге стра не, а ти цао се ци вил не ад-
ми ни стра ци је Мо ста ра21). Ипак, Уни ја ни је мо гла да за кљу чи спо-
ра зум са стра на ма у су ко бу као је ди на стра на уго вор ни ца, већ је 
Ме мо ран дум пот пи сан од стра не ЕУ и ЗЕУ. Ме ђу тим, са раз во јем 
европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, прак са пот пи-
си ва ња спо ра зу ма од стра не ЕУ по ста је уста ље на. Мо гу се раз ли-
ко ва ти три вр сте спо ра зу ма у ко ји ма је Уни ја стра на уго вор ни ца. 
Пр во, ра ди се о спо ра зу ми ма ко ји се ти чу ста ту са вој них/ци вил них 
сна га и са ме ми си је и др жа ве у ко јој се од ви ја ми си ја, са ци љем да 
се прав но де фи ни ше ми си ја ЕУ у окви ру европ ске без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке. Дру го, реч је спо ра зу ми ма ЕУ са др жа ва ма 
ко је ни су чла ни це ЕУ, а ко је су у вој ном или тех нич ком сми слу 
при сут не у опе ра ци ја ма ЕУ. Тре ће, ра ди се о спо ра зу ми ма о раз-
ме ни по вер љи вих ин фор ма ци ја из ме ђу ЕУ и тре ћих др жа ва или 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја22). Пр ва гру па спо ра зу ма23) су би ла те-

19) Aurel SA RI, «The Con clu sion of In ter na ti o nal Agre e ments by the Euro pean Union in the 
Con text of the ESDP», International and Comparative Law Quarterly, vol. 57, Ja nu ary 
2008, p. 55.

20) Phi lip pe de SCHO UT HE E TE, Sa mi AN DO U RA, « The Le gal Per so na lity of the Euro pean 
Union », StudiaDiplomatica, vol. LX, n°1, 2007.

21) То је на ве ло не ке ауто ре да се за пи та ју ка ква је прав на ва ља ност пот пи са пред се да ва-
ју ћег ЕУ у овом до ку мен ту, с об зи ром да Уни ја не ма ста тус прав ног ли ца – Eric RE-
MAC LE, Bar ba ra DEL CO URT, « La PESC à l’épre u ve du con flit yougo sla ve », in Ma-
rie-Françoise DU RAND, Al va ro DE VAS CON CE LOS (dir.), LaPESC.Ouvrirl’Europeau
monde, Pres ses de sci en ces po li ti qu es, Pa ris, 1998, p. 250.

22) Aurel SA RI, «The Con clu sion of In ter na ti o nal Agre e ments by the Euro pean Union in the 
Con text of the ESDP», op.cit., p. 55.

23) Ра ди се о тзв.  спо ра зу ми ма SO FA (Sta tus of for ces agre e ment) и SO MA (Sta tus of Mis sion 
agre e ment).
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рал ни или мул ти ла те рал ни спо ра зу ми ко ји утвр ђу ју ста тус вој ног 
и ци вил ног осо бља у др жа ви у ко јој се ми си ја спро во ди. При ме ра 
ра ди, ЕУ је у окви ру чла на 24 Уго во ра о ЕУ за кљу чи ла спо ра зу ме 
ове вр сте са БиХ и Ма ке до ни јом у окви ру по ли циј ске ми си је ко ју 
је спро ве ла у овој обла сти24), као и у дру гим ре ги о ни ма у све ту25). 
Дру га гру па уго во ра се од но си на уче шће тре ћих др жа ва, ко је ни-
су чла ни це Уни је, у опе ра ци ја ма европ ске и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ. Ови уго во ри оба ве зу ју тре ће др жа ве да по шту ју од ред бе за јед-
нич ких ак ци ја о ус по ста вља њу од ре ђе не ми си је, ко је је Са вет ЕУ 
усво јио јед но гла сно, и на ме ћу им оба ве зу да обез бе де да њи хо во 
осо бље де лу је у скла ду са од ред ба ма за јед нич ких од лу ка26). При-
мер тре ће гру пе спо ра зу ма је и спо ра зум из ме ђу Европ ске уни је и 
НА ТО о без бед но сти ин фор ма ци ја, ко ји се од но си на по вер љи ве 
ин фор ма ци је27), као и са БиХ, Ма ке до ни јом, Бу гар ском, Хр ват ском, 
Ру му ни јом итд. Та ко ђе, у апри лу 2006. го ди не, пот пи сан је уго вор 
о са рад њи и по мо ћи из ме ђу ЕУ и Ме ђу на род ног кри вич ног су да, 
ко ји пред ви ђа про це ду ру раз ме не по вер љи вих ин фор ма ци ја из ме-
ђу ЕУ и Су да28).
24) Ac cord en tre l’Union européen ne et la Bo snie-et-Herzégo vi ne re la tif aux ac ti vités de la Mis-

sion de po li ce de l’Union européen ne (MPUE) en Bo snie-et-Herzégo vi ne, Journalofficiel
desCommunautéseuropéennes, n° L 293 du 29 oc to bre 2002, p. 2 ; Ac cord en tre l’Union 
européen ne et l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve de Macédo i ne re la tif au sta tut et aux ac ti-
vités de la Mis sion de po li ce de l’Union européen ne dans l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve 
de Macédo i ne (EUPOL Pro xi ma), Journalofficielde l’Unioneuropéenne, n° L 16 du 23 
jan vi er 2004, p. 66.

25) Ac cord en tre l’Union européen ne et la Géor gie re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la mis sion 
« Etat de dro it » de l’Union européen ne en Géor gie EUJUST THE MIS, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne,  n° L 389, du 30 décem bre 2004, p. 42 ; Ac cord en tre l’Union européen-
ne et la Répu bli que démoc ra ti que du Con go re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la Mis sion 
de po li ce de l’Union européen ne en Répu bli que démoc ra ti que du Con go (EUPOL « Kin sha-
sa »), Journalofficieldel’Unioneuropéennedel’Unioneuropéenne, n° L 256, du 1er oc to bre 
2005, p. 58 ; Ac cord en tre l’Union européen ne et la Répu bli que ga bo na i se re la tif au sta tut 
des for ces placées so us la di rec tion de l’Union européen ne dans la Répu bli que ga bo na i se, 
Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 187, du 8 ju il let 2006 p. 43.

26) Ac cord en tre l’Union européen ne et l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve de Macédo i ne sur la 
par ti ci pa tion de l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve de Macédo i ne à l’opéra tion mi li ta i re de 
ge stion de cri se menée par l’Union européen ne en Bo snie-et-Hercégo vi ne, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne, n° L 188, du 11 ju il let 2007, p.10 ; Ac cord en tre l’Union européen ne et 
la Répu bli que de Cro a tie con cer nant la par ti ci pa tion de la Répu bli que de Cro a tie à la Mis sion 
de po li ce de l’Union européen ne en Afg ha ni stan, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° 
L 270 du 13 oc to bre 2007, p. 28.

27) Ac cord en tre l’Union européen ne et l’Or ga ni sa tion du tra ité de l’Atlan ti que Nord sur la sécu-
rité des in for ma ti ons, JournalofficieldesCommunautéseuropéennes, n° L 80 du 27 mars 
2003, p. 36.

28) Ac cord de co opéra tion et d’as si stan ce en tre la Co ur péna le in ter na ti o na le et l’Union 
européen ne, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 115 du 28 avril 2006, p. 50.
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4.МЕЂУНАРОДНОПРАВНИСУБЈЕКТИВИТЕТ
ЕВРОПСКЕУНИЈЕ:ЗАЧЕТАКИЛИРЕАЛНОСТ?

Спо ра зу ми за кљу че ни у окви ру европ ске без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке, а на осно ву чла на 24 Уго во ра о ЕУ, озна ча ва ју 
Европ ску уни ју као уго вор ну стра ну. О овим уго во ри ма пре го ва ра 
пред се да ва ју ћи ЕУ, и он је овла шћен да име ну је осо бу ко ја ће пот-
пи са ти спо ра зум «којиобавезујеЕвропскуунију»29). Да кле, Са вет 
де лу је у име Уни је у окви ру чла на 24, а не у име др жа ва чла ни ца. 
Ипак, не ки ауто ри сма тра ју да са ма чи ње ни ца да су ови спо ра зу-
ми за кљу че ни у име Уни је не до во ди ауто мат ски до то га да Уни ја 
по се ду је спо соб ност да за кљу чу је уго во ре као по се бан ен ти тет30). 
Ова спо соб ност под ра зу ме ва по сто ја ње од ре ђе них пра ва и оба ве за 
Уни је ко ји су раз ли чи ти од пра ва и оба ве за ње них др жа ва чла ни-
ца. Ако се освр не мо на од ред бе спо ра зу ма за кљу че них у окви ру 
ЕБОП-а, ви де ће мо да си ту а ци ја ни је пре ви ше ја сна. При ме ра ра-
ди, спо ра зу ми о ста ту су сна га и ми си је ука зу ју да су при ви ле ги је 
и иму ни те ти ве за ни за ми си је упра вља ња кри за ма и за осо бље, а 
не за Уни ју као по се бан ен ти тет. Та ко ђе, у спо ра зу ми ма о раз ме-
ни по вер љи вих ин фор ма ци ја  на ла зи мо фор му ла ци ју да «Европска
унијазначи,запотребеспоразума,Савет,Генералнисекретари
јатСаветаиКомисију»31). Си ту а ци ја је не што ја сни ја ка да је реч 
о спо ра зу ми ма са тре ћим др жа ва ма или ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма. Нпр. спо ра зум ко ји је Уни ја за кљу чи ла са НА ТО-ом о раз-
ме ни по вер љи вих ин фор ма ци ја да је овла шће ње Уни ји да у од ре-
ђе ним слу ча је ви ма не до зво ли пре нос по вер љи вих ин фор ма ци ја 
на др жа ве чла ни це. Исто та ко, пра ва и оба ве зе ЕУ као по себ ног 
ен ти те та у од но су на др жа ве чла ни це под ра зу ме ва ју и ње ну ме-
ђу на род ну од го вор ност у слу ча ју не ис пу ње ња сво јих ме ђу на род-
них оба ве за. Ово пи та ње је у спо ра зу ми ма ре гу ли са но та ко да сви 
спо ро ви ве за ни за при ме ну спо ра зу ма бу ду раз ма тра ни од стра не 
тзв. за јед нич ке гру пе за ко ор ди на ци ју ко ја се са сто ји од пред став-
ни ка ми си је и др жа ве у ко јој се од ви ја ми си ја. У слу ча ју да се не 
по стиг не до го вор, спо ро ви ко ји се од но се на ту ма че ње или спро-
во ђе ње спо ра зу ма тре ба да бу ду ре гу ли са ни ди пло мат ским пу тем 
29) Déci sion 2004/924/PESC du Con seil du 22 no vem bre 2004 con cer nant la con clu sion de l’ac-

cord en tre l’Union européen ne et la Géor gie re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la mis sion 
« Etat de dro it » de l’Union européen ne en Géor gie, EUJUST THE MIS, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne, n° L 389 du 30 décem bre 2004, p. 41 (ar tic le 2).

30)  Aurel SA RI, op.cit.,p. 81.
31) Accord entre l’Union européenne et l’OTAN sur la sécurité des informations, article 3.
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из ме ђу др жа ве у ко јој се од ви ја ми си ја, и пред став ни ка Европ ске 
уни је32). Чи ње ни ца да Европ ска уни ја да је пред ност би ла те рал ним 
ди пло мат ским пре го во ри ма у од но су на фор мал ни је про це ду ре ре-
ша ва ња спо ро ва ука зу је, пре ма не ким ауто ри ма, на те жњу Уни је 
да из бег не да ови спо ра зу ми по ста ну пред мет прав ног по ступ ка33). 
Ипак, ис ти че се да то не на ру ша ва прав ну при ро ду оба ве за пред-
у зе тих у спо ра зу ми ма Уни је, као ни ме ђу на род ну од го вор ност у 
слу ча ју  не ис пу ње ња пред ви ђе них оба ве за34). 

Не ки ауто ри ис ти чу да је пот пи си ва ње спо ра зу ма у окви ру 
чла на 24 Уго во ра о ЕУ до во љан и ја сан по ка за тељ ме ђу на род но-
прав ног су бјек ти ви те та ЕУ. Та ко се, на при мер, ис ти че да у на сло-
ви ма спо ра зу ма не ма по ми ња ња др жа ва чла ни ца, већ са мо Европ-
ске уни је, као и да ни је дан од тих спо ра зу ма ни је пот пи сан као 
ме шо ви ти спо ра зум (пот пи сан од стра не Уни је и др жа ва чла ни ца 
исто вре ме но)35).

Да нас се те шко мо же на и ћи на ми шље ње ко ји у пот пу но сти 
ис кљу чу је по сто ја ње ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та Европ-
ске уни је. Ме ђу ауто ри ма ко ји сма тра ју да Уни ја има мо гућ ност 
да де лу је на по љу ме ђу на род ног пра ва по сто је из ве сне раз ли ке: 
има оних ко ји сма тра ју да Уни ја има ста тус прав ног ли ца, да је то 
ре ал ност, ко ја, ме ђу тим, у прак си ни је у од го ва ра ју ћој ме ри спро-
ве де на, и оних ко ји сма тра ју да прав ни су бјек ти ви тет Уни је тек 
тре ба да се раз ви је, да је овај про цес тек у по во ју. Ако раз мо три мо 
ста тус Европ ске уни је у све тлу тзв. те о ри је «во ље», на ме ћу се мно-
га пи та ња. Да ли се на осно ву од су ства екс пли цит них уго вор них 
од ред би мо же са си гур но шћу за кљу чи ти да Уни ја не мо же има ти 
ме ђу на род но прав ни ста тус све до из ме не уго во ра о ЕУ? Или ова 
те о ри ја ни је у мо гућ но сти да об ја сни спе ци фи чан ста тус Европ ске 
уни је? С дру ге стра не, ако по ђе мо од основ них по став ки тзв. објек-
тив не те о ри је, нео спор но је да по овој те о ри ји Европ ска уни ја има 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. На и ме, ако раз мо три мо (оп ште 
при хва ће не) усло ве ко ји не ку ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ква ли фи-
ку ју као та кву, то су, пре све га, по сто ја ње ста ту та на осно ву са-
гла сно сти др жа ва као су бје ка та ме ђу на род ног пра ва, по се до ва ње 

32) Ac cord en tre l’Union européen ne et la Géor gie re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la mis sion 
« Etat de dro it » de l’Union européen ne en Géor gie, EUJUST THE MIS, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne, n° L 389 du 30 décem bre 2004, par.14. 

33) Aurel SA RI, op.cit., p. 83.
34) Ibid.
35) Pi et EEC KHO UT, ExternalRelationsoftheEuropeanUnion:LegalandConstitutionalFo

undations, Ox ford Uni ver sity Press, 2004, p. 160.
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по себ них ор га на, пре ко ко јих ор га ни за ци ја из ра жа ва сво ју во љу, 
раз ли чи ту од во ље др жа ва осни ва ча, мо же мо да за кљу чи мо да је 
Европ ска уни ја ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Нај пре, по сто ји осни-
вач ки уго вор ЕУ (уго вор из Ма стрих та), за тим Уни ја по се ду је сво је 
соп стве не ор га не и из ра жа ва во љу ко ја се раз ли ку је од др жа ва чла-
ни ца. А по објек тив ној те о ри ји, то је до вољ но да Уни ја по се ду је 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. 

Би ло да се ра ди о те о ри ји во ље или објек тив ној те о ри ји, нео-
спор но је да је пра во за кљу че ња спо ра зу ма ве о ма зна ча јан еле мент 
и кри те ри јум ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја. Иако екс пли цит но др жа ве чла ни це ЕУ ни су да ле ме-
ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет Европ ској уни ји, оне су то учи ни-
ле им пли цит но. Јер, као што смо на ве ли, по сто је од ред бе у уго во ру 
ко је пред ви ђа ју да Уни ја за кљу чу је спо ра зу ме са тре ћим ли ци ма 
у окви ру дру гог и тре ћег сту ба (члан 24), као и од ред бе ко је да ју 
Уни ји од ре ђе не функ ци је и ци ље ве чи ја ре а ли за ци ја под ра зу ме ва 
за кљу че ње од го ва ра ју ћих спо ра зу ма.  
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УЛОГАЕВРОПСКЕУНИЈЕ
УИЗГРАДЊИМИРА1)

Сажетак
Иакопрвобитнозамишљенакаопресвегаекономска
организација, променабезбедносногокружењакаои
природа сукоба након краја хладног рата, утицали
сунаЕвропскуунијудаимсеприлагодиидапокуша
дапостанезначајанспољнополитичкиибезбедносни
чинилац на међународној сцени. Након формирања
Европскебезбедноснеиодбрамбенаполитикепрошло
јеосамгодина.ЕУједосадаводиладвадесетакми
сијауправљањакризамаиизградњемира,алијесамо
неколикобиловојнеприроде.Управоје,користећици
вилнеинструментемира,ЕУпостигланајвећеуспехе.
Оноштојемотивисалоауторанаоваквутемујесте
тауспешностЕУкаоцивилнесиле,привлачностње
не„меке“(цивилне)димензијеуправљањакризама.У
томциљу,анализаконкретнихцивилнихивојнихми
сија,требадапокажеколикиједоприносЕУуизград
њимира.
Kључне речи: Европска унија, Европска безбедносна
иодбрамбенаполитика (ЕБОП),цивилнии војниин
струментиизградњемира,цивилнеивојнемисијеЕУ.

1.ЦИВИЛНИИВОЈНИИНСТРУМЕНТИ
ИЗГРАДЊЕМИРА

Uго вор о Европ ској уни ји усво јен фе бру а ра 1992. го ди не у Ма-
стрих ту до нео је но ви ну у по гле ду уну тра шње ар хи тек ту ре ЕУ: 

* Истраживач сарадник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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фор ми ра ње три сту ба од ко јих је дру ги по све ћен спољ ној и без-
бед но сној по ли ти ци ЕУ. По ред де фи ни са ња За јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке, пред ви ђа се и уоб ли ча ва ње за јед нич ке од-
брам бе не по ли ти ке ко ја би вре ме ном мо гла да до ве де и до за јед-
нич ке од бра не.2) За јед нич ка спољ на по ли ти ка је са мо јед на од ди-
мен зи ја спољ них од но са ЕУ; по ред ње, у до ме ну спољ них од но са 
по сто је још и тр го вин ска по ли ти ка, по ли ти ка раз во ја и по ли ти ка 
ху ма ни тар не по мо ћи ко је се на ла зе у над ле жно сти Ко ми си је. Пре-
ма пред ло гу Ли са бон ског уго во ра све по ли ти ке ко је су по ве за не са 
спољ ним од но си ма тре ба об је ди ни ти под ки шо бран спољ не ак ци је 
уни је ко ју тре ба да  ко ор ди ни ра  бу ду ћи Ви со ки пред став ник ЕУ 
за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.3) Не е фи ка сност за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ по ка за ла се то ком ра то-
ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. На и ме, ЕУ ни је би ла у ста њу 
да се из бо ри са сло же ном кри зом у свом су сед ству бу ду ћи да ни је 
има ла ефи ка сне ме ха ни зме. За кљу чив ши да је до жи ве ла фи ја ско 
услед не до стат ка вој не мо ћи, при том за не ма ру ју ћи сво је ин стру-
мен те пре вен тив не ди пло ма ти је (о њи ма ће у ра ду ка сни је би ти 
ре чи), зва нич ни ци ЕУ су се окре ну ли ства ра њу Европ ске по ли ти ке 
од бра не. На фран цу ско - бри тан ском са ми ту у Сен Ма лоу 1998. 
го ди не ро ђе на је иде ја о за јед нич кој по ли ти ци од бра не ко ју су на 
са ми ту у Кел ну 1999. го ди не ли де ри 15 зе ма ља ЕУ по твр ди ли у 
ви ду зва нич не Де кла ра ци је о ја ча њу За јед нич ке без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке. „Циљ ЕУ је да по ста не ути ца јан ме ђу на род ни 
ак тер, ко ји ће би ти ма ње па си ван у од но су на ме ђу на род на де ша-
ва ња и ко ји ће би ти спо со бан да де лу је на кон струк ти ван и ефи ка-
сан на чин”4) Европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка (ЕБОП) 
об у хва та: 1. де ло ва ње у ци љу пре вен ци је кон фли ка та, 2. ци вил ну и 
вој ну ди мен зи ју упра вља ња кри за ма. Пре вен ци ја се мо же схва ти ти 
у ужем и ши рем сми слу. У ужем сми слу, пре вен ци ја об у хва та две 
гру пе ин стру ме на та – крат ко роч не и ду го роч не. Ови ин стру мен ти 
ни су но ви, по сто ја ли су и пре уво ђе ња ЕБОП – а, док у ши рем сми-
слу пре вен тив на ак ци ја об у хва та упра вља ње су ко би ма и из град-
2) Ду шко Ло пан дић, “Осни вач ки уго во ри ЕУ”, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње, Бе о град, 

2003. , стр. 68
3)  Де ја на Вук че вић, „БезбедностиЕвропскаунија;БезбедноснаполитикаЕУ–инсти

туционалнеоснове“,Институтзаполитичкестудије,Београд,2008.,стр.133
4)  Де ја на Вук че вић, „БезбедностиЕвропскаунија;БезбедноснаполитикаЕУ–инсти

туционалнеоснове“,оп.цит.,стр.19
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њу ми ра.5) У ду го роч не ин стру мен те пре вен тив не ак ци је спа да ју 
по спе ши ва ње ре ги о нал не са рад ње (нпр. Про цес ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња), тр го вин ске олак ши це, фи нан сиј ска по моћ (про-
гра ми фи нан сиј ске по мо ћи - CARDS, ENP, ME DA, IPA), по моћ за 
ре кон струк ци ју, ну ђе ње пер спек ти ве члан ства као и сви дру ги ин-
стру мен ти ко ји до при но се ства ра њу струк ту рал не ста бил но сти и 
сма ње ња си ро ма штва у не кој зе мљи или ре ги о ну.6) Је дан од успе-
шних ду го роч них ин стру ме на та је сте пер спек ти ва члан ства. Он 
сти му ли ше зе мље кан ди да те да из вр ше при ла го ђа ва ње европ ским 
стан дар ди ма, ус по ста ве вла да ви ну за ко на као и да гра де де мо крат-
ске ин сти ту ци је. Крат ко роч ни ин стру мен ти пре вен ци је се огле да-
ју у ме ра ма ра ног упо зо ра ва ња, сла њу спе ци јал них пред став ни ка, 
уво ђе њу санк ци ја, хит ној еко ном ској по мо ћи. Ефи ка сна пре вен ци-
ја кон фли ка та зах те ва ко ор ди на ци ју из ме ђу крат ко роч них и ду го-
роч них ин стру ме на та ка ко би се от кло ни ли ду бљи раз ло зи ко ји су 
до ве ли до из би ја ња су ко ба. Ко ји од ин стру ме на та ће се ко ри сти ти 
у кон крет ној си ту а ци ји, за ви си од при ро де кри зе, од но са ЕУ са том 
зе мљом и ци ље ва ко је ЕУ же ли оства ри ти.

Ка да је реч о упра вља њу кри за ма, ЕУ ко ри сти, по ред већ по ме-
ну тих, по себ не ци вил не и вој не ин стру мен те ко ји на ста ју тек са ус-
по ста вља њем ЕБОП. У ци вил не ин стру мен те спа да ју Ме ха ни зми 
за бр зо деј ство ко ји јој омо гу ћа ва ју да од го во ри бр зо и ефи ка сно 
док је кри за још увек у за чет ку и рас по ре ђи ва ње по ли циј ских сна-
га. На са ми ту у Фе и ри 2000. го ди не од лу че но је да се фор ми ра ју 
за јед нич ке по ли циј ске сна ге и оно што је по себ но ва жно, де фи ни-
са на су 4 по ља ци вил не ак ци је: по ли ци ја, вла да ви на пра ва, ци вил-
на ад ми ни стра ци ја и ци вил на за шти та. 

По ред ци вил них ин стру ме на та по сто је и вој ни: 1. ми си је за 
спро во ђе ње Пе терс бу шких за да та ка (ху ма ни тар не и спа си лач ке 
ми си је, ми си је одр жа ња ми ра, бор бе не ми си је упра вља ња кри за ма 
укљу чу ју ћи и на ме та ња ми ра), 2. Сна ге за бр зо ре а го ва ње (Ra pid 
Re ac tion For ces). Пе терс бу шке за дат ке су још 1992. го ди не де фи ни-
са ле чла ни це За пад но е вроп ске уни је (ЗЕУ) ко јој је од Ма стрих та 
на ме ње на уло га да спро во ди од лу ке ко ји се ти чу од бра не. Уго во-
ром из Ам стер да ма Пе терс бу шки за да ци до би ја ју уго вор ну осно ву. 
Бу ду ћи да ЗЕУ ипак ни је мо гла да обез бе ди увер љи ве од брам бе не 
ка па ци те те а же ле ћи да по ка же да је гло ба лан играч ко ји мо же да 
5)  Рад ми ла На ка ра да,“Европскаунијакаомировнипројекат”,Институтзаевропске

студије,Београд,2006.,стр.3
6)  Рад ми ла На ка ра да,“Европскаунијакаомировнипројекат”,оп.цит.,стр.3
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ре а гу је не за ви сно од НА ТО-а на ме ђу на род ној сце ни, ЕУ де фи ни-
ше ЕБОП и пред ви ђа фор ми ра ње Сна га за бр зо ре а го ва ње ко је би 
би ле спо соб не да де лу ју и ван те ри то ри је Евро пе. ЕУ не ма до вољ-
но ка па ци те та да во ди са мо стал не вој не ак ци је ве ли ког до ме та па у 
том сми слу не чу ди са рад ња са НА ТО- ом у ви ду Бер лин плус аран-
жма на. На осно ву овог аран жма на до го во ре ног 2003. го ди не, ЕУ 
има при ступ вој ним по тен ци ја ли ма НА ТО-а; ове две ор га ни за ци је 
вр ше стал не ме ђу соб не кон сул та ци је, као и за јед нич ко пла ни ра ње 
упра вља ња кри за ма. 

Ми си је ЕУ ко је су са став ни део ЕБОП-а, по ред гру бе по де-
ле на ци вил не и вој не мо гу се по де ли ти на осно ву још не ко ли ко 
кри те ри ју ма: 1. на осно ву ду жи не тра ја ња – ми си је крат ког и ду-
гог тра ја ња (ми си је ду гог тра ја ња се ша љу та мо где су ди рект но 
угро же ни ви тал ни ин те ре си уни је нпр. Бал кан, Бли ски Ис ток), 2. 
на осно ву уло га ко је вр ше мо гу се раз ли ко ва ти – ми си је ста би ли за-
ци је (раз два ја ње за ра ће них стра на, раз о ру жа ње), ми си је из град ње 
вла да ви не пра ва, ми си је спро во ђе ња ре фор ми (ре фор ма по ли ци је, 
сек то ра без бед но сти), мо ни то ринг ми си је (над гле да ње спро во ђе ња 
не ког спо ра зу ма), ми си је по др шке дру гим ор га ни за ци ја ма за упра-
вља ње кри за ма (УН, АУ, ОЕБС).7)

Ка да је реч о ин сти ту ци ја ма ко је су над ле жне за спро во ђе ње 
ЕБОП – а, по ред Са ве та ЕУ у чи јим се ру ка ма на ла зи пот пу на по-
ли тич ка кон тро ла ове обла сти, Уго вор из Ни це уво ди но ве ин сти-
ту ци је ко је тре ба да обез бе де ефи ка сан ме ха ни зам до но ше ња од-
лу ка у слу ча ју кри за, про це ну си ту а ци је и стра те шко пла ни ра ње. 
По ли тич ки и без бед но сни ко ми тет је те ло ко је пред ла же стра те ги ју 
у кон крет ној кри зној си ту а ци ји и над зи ре спро во ђе ње ак ци је на 
те ре ну. Ње му у ра ду по ма жу Вој ни ко ми тет и Вој ни штаб. За ци-
вил не аспек те упра вља ња кри зом над ле жан је Ко ми тет за ци вил но 
упра вља ње кри зом ко ји се ба ви  над зо ром ци вил них ак ци ја.     Ко-
ми си ја ЕУ је не за мен љив парт нер у пре вен ци ји су ко ба. У окви ру 
ње по сто је те ла ко ја има ју спе ци ја ли зо ва ну уло гу у пре вен тив ном 
де ло ва њу: Је ди ни ца за спре ча ва ње су ко ба, Еuropean Aid ко ји ди-
стри бу и ра по моћ за раз вој и EC HO– те ло ко је ко ор ди ни ра ху ма ни-
тар ну по моћ.
7)  Ag ni es zka No wak, “ Civiliancrisismanagement:theEUway”,Chaillotpaperno.90,June

2006, p. 41 www.iss.eu.org
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2.ЕБОПМИСИЈЕУПРАКСИ

2.1.Балкан–БоснаиХерцеговина,Македонија,Косово

Оно по че му ће 1. ја ну ар 2003. го ди не оста ти упам ћен ка да 
је реч о Европ ској без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци (ЕБОП) 
је сте чи ње ни ца да то га да на Европ ска уни ја по пр ви пут во ди опе-
ра ци ју под ка пом ЕБОП-а. Би ла је то по ли циј ска ми си ја  Европ ске 
уни је у Бо сни и Хер це го ви ни (ЕУПМ). Она је ци вил на по свом 
ка рак те ру, на сле ди ла је на те ре ну Ме ђу на род не по ли циј ске сна ге 
Ује ди ње них на ци ја ко је су од пот пи си ва ња Деј тон ско - Па ри ског 
спо ра зу ма би ле рас по ре ђе не у Бо сни и Хер це го ви ни. Глав ни циљ 
ове опе ра ци је био је фор ми ра ње де по ли ти зо ва не и не за ви сне по ли-
ци је БиХ. ЕУПМ је по ку ша ла да оства ри овај циљ кроз тре нин ге и 
по себ не про гра ме на ко ји ма би се об у ча ва ли по ли циј ски слу жбе-
ни ци. Та ква про фе си о на ли зо ва на по ли ци ја би ла би спо соб на да се 
но си са ор га ни зо ва ним кри ми на лом као јед ним од глав них без бед-
но сних  иза зо ва у БиХ. Ман дат ове ми си је био је пред ви ђен до кра-
ја 2005. го ди не али по што ми си ја ни је ис пу ни ла циљ, на сле ди ла ју 
је број ча но ма ња по ли циј ска ми си ја ко ја је на ста ви ла ак ци је на те-
ре ну у ци љу фор ми ра њу про фе си о нал не мул ти ет нич ке по ли циј ске 
слу жбе БиХ. ЕУПМ је ду жна да се у свом ра ду кон сул ту је са спе-
ци јал ним пред став ни ком Европ ске уни је за Бо сну и Хер це го ви ну 
ко ји је овла шћен да уче ству је у  ре ор га ни за ци ји по ли ци је. 

У БиХ се на ла зи још јед на ми си ја ЕУ ко ја је по свом ка рак те ру 
вој на а то је АЛ ТЕА.Она је за ме ни ла НА ТО сна ге СФОР-а ко је се 
од де цем бра 2004. го ди не зо ву мул ти на ци о нал не сна ге ЕУФОР-а. 
Ал теа пред ста вља опе ра ци ју у окви ру Бер лин плус аран жма на. 
Ми си ја ЕУФОР-а је раз ме ште на у скла ду са ре зо лу ци јом Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них на ци ја 1575 са ци љем обез бе ђе ња по-
што ва ња Деј тон ско - Па ри ског спо ра зу ма. Она је пре ма бро ју љу ди 
ко ји су ини ци јал но у њој уче ство ва ли (7000) нај ве ћа  опе ра ци ја 
ЕУ до са да.  Што се ти че ци ље ва ЕУФОР-а, он по ред де ло ва ња у 
скла ду са вој ним аспек ти ма Деј тон ско - Па ри ског спо ра зу ма, тре ба 
да до при не се ства ра њу без бед не, де мо крат ске и са мо о др жи ве др-
жа ве БиХ. Ова опе ра ци ја део је ши рег при сту па ЕУ пре ма зе мља ма 
за пад ног Бал ка на пре ма ко ме је бу дућ ност ових зе ма ља у ЕУ. По-
ред пер спек ти ве члан ства још не ко ли ко ду го роч них ин стру мен та 
при ме њу је се пре ма зе мља ма на ста лим на те ри то ри је бив ше Ју-
го сла ви је:  Про цес Ста би ли за ци је и при дру жи ва ња као и CARDS 
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- про грам фи нан сиј ске по мо ћи усме рен на из град њу ин сти ту ци ја, 
еко ном ске и со ци јал не ре фор ме

Ал теа ни је пр ва вој на опе ра ци ја ЕУ. Њој је го ди ну да на ра ни-
је прет хо ди ла КОНКОРДИЈА, вој на ми си ја у Ма ке до ни ји ко ја је 
та ко ђе по сла та у окви ру Бер лин плус аран жма на. Она је на те ре-
ну за ме ни ла НА ТО сна ге опе ра ци је “Са ве знич ка хар мо ни ја” ко је 
су би ле у Ма ке до ни ји рас по ре ђе не од ав гу ста 2001. го ди не ка да је 
пот пи сан Охрид ски спо ра зум ко јим је за у ста вљен кон фликт из ме-
ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца у за пад ној Ма ке до ни ји. Циљ ове број-
ча но ма ле ми си је (око 350 љу ди на о ру жа них ла ким на о ру жа њем) 
био је да над гле да при ме ну Охрид ског спо ра зу ма. По за вр шет ку 
ње ног ман да та оста ла су број на пи та ња ко ја ни су ре ше на ме ђу ко-
ји ма нај ва жни је – ре фор ма по ли ци је, ни је спро ве де на. На по зив 
ма ке дон ског пре ми је ра Бран ка Цр вен ков ског, ЕУ је де цем бра 2003. 
по сла ла ци вил ну ми си ју (ПРОKСИМА) у ко јој се на ла зи ло око 200 
по ли циј ских струч ња ка. Тре ба ло је да по мог ну ма ке дон ској вла сти 
у ства ра њу де по ли ти зо ва не и мул ти ет нич ке по ли ци је ко ја би би ла 
у ста њу да пре у зме кон тро лу гра ни ца и да се успе шно но си са про-
бле мом ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 

Ми си ја ко ја у Ср би ји иза зи ва нај ви ше па жње  је сте ЕУЛЕКС- 
ци вил на ми си ја из град ње вла да ви не пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји. 
На кон јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти ју жне срп ске по кра-
ји не, ЕУ је усво ји ла За јед нич ку ак ци ју ко јом ус по ста вља ми си ју 
ко ја је за ду же на за из град њу вла да ви не пра ва на Ко со ву. 8) По сто ји 
не ко ли ко ка рак те ри сти ка ми си је ко је иза зи ва ју оштре ре ак ци је, ка-
ко до ма ће, та ко и ме ђу на род не јав но сти. Нај пре је био спо ран њен 
ста тус јер се сма тра да је про и за шла из Ах ти са ри је вог пла на за ре-
ше ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је ко ји је Ср би ја од луч но од ба ци ла 
и да са мим тим ни је не у трал на. Тврд ње да је то тех нич ка ми си ја 
ко ја има за да так да над гле да, са ве ту је и пра ти ко сов ске ин сти ту-
ци је у свим обла сти ма по ља вла да ви не пра ва (по ли циј ска , пра-
во суд на и ца рин ска ком по нен та ЕУЛЕКС-а)  по би ја чи ње ни ца да 
ми си ја има и од ре ђе на из вр шна овла шће ња. На и ме, ми си ја мо же 
да уки да од ре ђе не од лу ке ко сов ских ин сти ту ци ја уко ли ко про це ни 
да су не пра вил но до не те.9) Ми си ја ни је још увек у пот пу но сти опе-
ра тив на али ка да бу де има ће 3000 чла но ва од ко јих ће 1900 би ти 
8)  CouncilJointActiononEuropeanUnionRuleofLawMission inKosovoof4February

2008,OfficialJournaloftheEUL42/92
9)  ЕУЛЕXможеукинутиодлукеуколикоприметиданисуправичноистраженислучајеви

ратних злочина, организованог криминала, злочина над припадницима мањинских
заједница , прим. аут.
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ме ђу на род но а 1100 ло кал но осо бље; би ће рас по ре ђе на на це ло-
куп ној те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је у од го ва ра ју ћим ин сти ту ци-
ја ма вла да ви не пра ва. 

2.2Африка–Конго,Чад,ГвинејаБисао,Сомалија,

Зе мља у ко јој је рас по ре ђен нај ве ћи број ми си ја ЕУ до са да је-
сте Кон го. Чак пет ми си ја по сла то је у ову африч ку др жа ву од 2003. 
го ди не: две вој не и три ци вил не. Пр ва ми си ја по сла та је 2003. го ди-
не у се ве ро и сточ ну област Де мо крат ске ре пу бли ке Кон го – Иту ри-
ју у ко јој су плам те ли су ко би из ме ђу ло кал них Лен ду и Хе ма ми ли-
ци ја. Би ла је то вој на ми си ја АР ТЕ МИСко ја је по сла та на осно ву 
ре зо лу ци је СБ УН 1484 и од лу ке о за јед нич кој ак ци ји хит ног рас-
по ре ђи ва ња При вре ме них мул ти на ци о нал них сна га са ци љем ста-
би ли за ци је без бед но сних усло ва у Бу ни ји, глав ном гра ду Иту ри је, 
као и по пра вља ње ху ма ни тар не си ту а ци је и бри га око ра се ље них 
ли ца. Ми си ја је би ла са мо стал на у од но су на НА ТО, ни је као прет-
ход но по ме ну те вој не ми си је у БиХ и у Ма ке до ни ји де ло ва ла у 
окви ру аран жма на Бер лин плус. Ми си ја у ко јој би ло око 2000 љу ди 
би ла је под фран цу ском ко ман дом три ме се ца ко ли ко је и био њен 
ман дат ка да ју је за ме ни ла да ле ко број ни ја ми си ја УН (МО НУК)
са до ста ши рим над ле жно сти ма. Дру га вој на ми си ја у  ДР Кон го, 
би ла је ми си ја ЕУФО РА ко ја је има ла за да так да по ма же при пад ни-
ци ма МО НУ КА за вре ме одр жа ва ња пр вих де мо крат ских из бо ра 
на кон 1960. го ди не. Ови из бо ри су одр жа ни 2006. го ди не и на кон 
то га ми си ја је за вр ши ла свој ман дат. Што се ти че ци вил них ми си-
ја, пр ва – ЕУПОЛ „Кин ша са“, по сла та је 1. ја ну а ра 2005. го ди не са 
ци љем да се на пра ви ин те гри са на је ди ни ца по ли ци је до кра ја 2005. 
го ди не на те ри то ри ји глав ног гра да Кон га. Њу је на сле ди ла дру га 
ци вил на ми си ја - ЕУПОЛ ко ја пре у зи ма за да так прет ход не ми си је 
и на ста вља да по ма же вла сти ма Кон га у ре фор ми са њу це ло куп не 
по ли циј ске слу жбе. Ова ми си ја не ма пу но љу ди, са мо 38 по ли ца ја-
ца и струч ња ка за људ ска пра ва. Она над зи ре спро во ђе ње ре фор ми 
по чев ши од до но ше ња но вог за ко на о по ли ци ји ко јим се пред ви ђа 
ства ра ње јед не де цен тра ли зо ва не и про фе си о на ли зо ва не по ли циј-
ске слу жбе. Ју на 2008. ЕУПОЛ-у је про ду жен ман дат на још го ди-
ну да на али су се у ме ђу вре ме ну без бед но сни усло ви по гор ша ли. 
Ору жа ни су ко би за по че ли су ок то бра 2008. у ис точ ном де лу зе мље. 
Су ко би су из би ли из ме ђу при пад ни ка по бу ње нич ког про ру анд ског 
по кре та ге не ра ла Нкун де (Тут си) са по ли ци јом Кон га али не са мо 
са по ли ци јом већ и са дру гим ге рил ским про ру анд ским по кре том 
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Маи-Маи (Ху ту). Фран цу ска је тра жи ла од ЕУ да по ша ље но ву вој-
ну ми си ју ка ко би се си ту а ци ја ста би ли зо ва ла али је пред лог од би-
јен. На те ре ну се по ред ЕУПОЛ-а на ла зи још јед на број ча но ма ла 
ми си ја (40 љу ди) – ЕУСЕКко ја се ба ви над зо ром ре фор ме сек то ра 
без бед но сти.

Ка да је реч о си ту а ци ји у Дар фу ру, су дан ској про вин ци ји, ЕУ 
не ма ми си ју у Су да ну али обез бе ђу је ши ро ку по др шку на по ри ма 
Африч ке уни је и ње ној ми си ји АМИС да се ста би ли зу је си ту а ци-
ја у Дар фу ру. По др шка је ци вил но – вој ног ка рак те ра и са сто ји се 
у сле де ћем: опре ма, тех нич ка по моћ, тре нин зи африч ких тру па, 
тран спорт и ло ги стич ка по моћ. Као до да так на по ри ма да се си ту а-
ци ја у Дар фу ру ста би ли зу је, мар та 2008. го ди не ЕУ је по сла ла вој-
ну ми си ју у ис точ ни Чад и се ве ро и сточ ни део Цен трал но а фрич ке 
ре пу бли ке. На осно ву ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти а уз са гла-
сност вла да Ча да и Цен трал но а фрич ке ре пу бли ке, ми си ја је рас по-
ре ђе на да би се по пра ви ла ху ма ни тар на и без бед но сна си ту а ци ја у 
овим две ма др жа ва ма с об зи ром да се у њи ма на ла зи ве ли ки број 
из бе глих и ра се ље них из Су да на. Ка да бу де ком пле ти ра на ми си ја 
ће има ти око 4000 љу ди ко ји су ду жни да па тро ли ра ју и по сма тра-
ју без бед но сну си ту а ци ју, но се оруж је ко је сме ју упо тре би ти са мо 
ако је нео п ход но, по ма жу у до пре ма њу ху ма ни тар не по мо ћи.

Још јед на ми си ја ЕУ  ко ја од не дав но по сто ји на те ри то ри-
ји Гви не је Би сао је сте ци вил на ми си ја као по др шка спро во ђе њу 
стра те ги је за ре фор му сек то ра без бед но сти у овој африч кој зе мљи. 
Са чи ња ва ју је 15 вој них и ци вил них са вет ни ка ко ји има ју сле де ће 
за дат ке: са ве то ва ње у по гле ду сма ње ња бро ја ору жа них сна га, по-
др шка ре ор га ни за ци ји по ли ци је, тре нин зи у ци љу оспо со бља ва ња 
по ли циј ских слу жбе ни ка за бор бу про тив тр го ви не дро гом, над гле-
да ње ре фор ме си сте ма кри вич ног суд ства.

Нај но ви ја ми си ја у Афри ци је вој на ми си ја НАВ ФОР у Со ма-
ли ји у скло пу ши ре опе ра ци је АТА ЛАН ТА. Ова ми си ја има за да-
так да спре чи со ма лиј ске пи ра те ко ји пре сре ћу бро до ве са хра ном 
и вр ше уче ста ле пљач ке тр го вач ких бро до ва у бли зи ни оба ле Со-
ма ли је. Чи не је 6 фре га та са 1200 љу ди ко ји се бри ну о то ме да по-
моћ у хра ни до ђе до Со ма ли је. 
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2.3Азија–Авганистан,Ирак,
Палестинскетериторије,Индонезија

Пра те ћи по зив вла де Ав га ни ста на, ЕУ ју на 2007. го ди не ша ље 
по ли циј ску ми си ју у Ав га ни стан. Она то чи ни у ши рем кон тек сту 
на по ра ме ђу на род не за јед ни це да по мог не у из град њи јед не  де мо-
крат ске и од го вор не др жа ва у ко јој ће по сто ја ти вла да ви на за ко-
на, ко ја ће има ти про фе си о нал ну по ли ци ју. Ав га ни стан се су о ча ва 
са ви ше без бед но сних прет њи од ко јих је јед на од нај при сут ни јих 
тр го ви на дро гом. ЕУПОЛ Ав га ни стан има ман дат од 3 го ди не а 
ње гов глав ни циљ је сте да до при не се ус по ста вља њу ефи ка сног по-
ли циј ског аран жма на, не за ви сног суд ства ко је би би ло аде кват но 
при пре мље но да де лу је не при стра сно у окви ру вла да ви не пра ва. 
Ми си ја има 160 по ли ца ја ца и су ди ја ко ји ра де са зва нич ни ци ма 
ав га ни стан ске по ли ци је на цен трал ном, ре ги о нал ном и на ни воу 
про вин ци ја, др же ћи им обу ке, као и да ју ћи са ве те ка ко на пра ви ти 
стра те ги ју за ре фор му по ли ци је.

EUJUST LEXје ци вил на ми си ја ЕУ у Ира ку ко ја  је опе ра тив-
на од фе бру а ра 2005. го ди не. То је ми си ја вла да ви не пра ва ко ја има 
ман дат да ути че на ре фор му си сте ма кри вич ног суд ства та ко што 
ће вр ши ти тре нинг су ди ја и суд ских чи нов ни ка, слу жбе ни ка по ли-
ци је и за твор ских рад ни ка. Тре нин зи се вр ше на арап ском и курд-
ском је зи ку у са мом Ира ку али и у зе мља ма Европ ске уни је. Циљ 
је из гра ди ти си стем не за ви сног и ефи ка сног суд ства али не са мо то 
већ омо гу ћи ти да су ди је, по ли циј ски и за твор ски слу жбе ни ци ра де 
за јед но у окру же њу у ко ме по сто ји вла да ви на пра ва.

Но вем бра 2005. го ди не ЕУ до не ла је од лу ку о сла њу пр ве ци-
вил не ми си је на Па ле стин ску те ри то ри ју. ЕУПОЛ –KOПС је по ли-
циј ска ми си ја ко ја је по сла та на 3 го ди не са ци љем да ути че на ус-
по ста вља ње ефи ка сног по ли циј ског аран жма на под па ле стин ском 
упра вом. Ова ми си ја има тро стру ку уло гу : 1. над гле да спро во ђе ње 
пла на за раз вој по ли ци је, 2. ко ор ди ни ра ме ђу на род ну по моћ и 3. 
са ве ту је па ле стин ску власт по пи та њу ре фор ме си сте ма кри вич ног 
суд ства. На па ле стин ској те ри то ри ји по сто ји још јед на ми си ја ЕУ, 
то је ми си ја за над зор гра ни це Га за – Еги пат. Ми си ја је фор ми ра на 
на осно ву Спо ра зу ма о сло бод ном кре та њу ко ји је пот пи сан из ме-
ђу Изра е ла и Па ле стин ске упра ве но вем бра 2005. Циљ ми си је је 
да обез бе ди при су ство тре ће стра не на гра нич ном пре ла зу ка ко би 
се на кон ње го вог отва ра ња из гра ди ло по ве ре ње из ме ђу Изра е ла и 
Па ле стин ских вла сти. У том ци љу ЕУБАМ РА ФА: ак тив но по сма-
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тра и оце њу је да ли се Па ле стин ске вла сти при др жа ва ју спо ра зу ма, 
по ма жу им у из град њи ка па ци те та за ефи ка сно упра вља ње гра ни-
цом, обез бе ђу ју ко ор ди на ци ју из ме ђу Па ле стин ске вла сти, Изра е-
ла и Егип та у свим аспек ти ма ко ји се ти чу упра вља ња гра нич ним 
пре ла зом у Га зи. 

ЕУ је сеп тем бра 2005. по сла ла још јед ну ци вил ну ми си ју, ово-
га пу та у Ин до не жан ску про вин ци ју Ацех ка ко би над гле да ла при-
ме ну раз ли чи тих аспе ка та ми ров ног спо ра зу ма из ме ђу вла де Ин-
до не зи је и По кре та за сло бо ду Аце ха. ЕУ АММ (Аceh mo ni to ring 
mis sion)је фор ми ра на за јед но са пет зе ма ља АСЕ АН-а  као и са две 
зе мље ко је ни су чла ни це ЕУ – Швај цар ска и Нор ве шка. Ми си ју 
је чи ни ло око 250 љу ди ко ји су има ли сле де ће за дат ке: над зи ра-
ње уни шта ва ња оруж ја, ре ин те гра ци ју бив ших бо ра ца По кре та за 
сло бо ду Аце ха, рас пу шта ње па ра вој них сна га, по сма тра ње ста ња 
људ ских пра ва и про це са до но ше ња за ко на. Ми си ја је ини ци јал но 
за ми шље на на 6 ме се ци али јој је ман дат про ду жен на го ди ну да на. 

2.4.ЗемљенасталераспадомСовјетскогСавеза–Грузија,
Молдавија

ЕУ га ји ду го роч не на по ре да оси гу ра, ка ко мир и без бед ност, 
та ко и да над гле да тран зи ци ју уну тра шњих си сте ма  зе ма ља ју-
жног Кав ка за ме ђу ко ји ма је и Гру зи ја. На кон “ру жи ча сте ре во лу-
ци је”10) ко ја се у овој зе мљи од и гра ла 2003. го ди не, на по зив вла-
де Гру зи је, 2004. го ди не по сла та је пр ва ми си ја вла да ви не пра ва 
на кон што је на са ми ту у Фе и ри 2000. го ди не од лу че но да ће ЕУ 
по ја ча ти ци вил не спо соб но сти та ко што ће из ме ђу оста лог, во ди ти 
ци вил не опе ра ци је и овој обла сти. Циљ ми си је EUJUST – THE-
MISбио је да по мог не ре фор му кри вич ног суд ства у Гру зи ји. Она 
је има ла ман дат од го ди ну да на а чи ни ло је 12 љу ди. Они су би ли 
рас по ре ђе ни у кључ ним ин сти ту ци ја ма си сте ма кри вич ног суд ства 
као што су ми ни стар ства прав де и уну тра шњих по сло ва, др жав но 
ту жи ла штво, вр хов ни суд. За да ци ко ји су им по ве ре ни су: по моћ 
вла ди у пра вље њу стра те ги је ре фор ме кри вич ног суд ства у скла-
ду са ме ђу на род ним и европ ским стан дар ди ма, ко ор ди на ци ја ме ђу 
ин сти ту ци ја ма ко је спро во де кри вич но за ко но дав ство. 

На кон ав гу стов ског су ко ба у две ма гру зиј ским по кра ји на ма, 
Аб ха зи ји и Ју жној Осе ти ји и вој не ин тер вен ци је Ру си је, ЕУ је ак-
тив но по сре до ва ла у за у ста вља њу овог кон флик та кроз пот пи си ва-
ње спо ра зу ма у шест та ча ка. ЕУ је на осно ву овог спо ра зу ма усво-
10)  Agnieszka Nowak, “ Civiliancrisismanagement:theEUway”,op.cit.,p. 89 
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ји ла за јед нич ку ак ци ју о по кре та њу ци вил не ми си је ко ја за јед но 
са ми си ја ма ОЕБС-а и УН-а тре ба да по сма тра ла по што ва ње овог 
спо ра зу ма. ЕУММ (Euro pean Union Mo ni to ring Mis sion) има крат-
ко роч ни циљ да до при не се ста би ли за ци ји си ту а ци је на те ре ну а на 
ду жи рок да до при не се ста бил но сти це лог ре ги о на. Ми си ја над зи-
ре по вла че ње тру па, по вра так при вре ме но ра се ље них. Пре ма ти пу, 
то је по сма трач ка ми си ја без из вр шних овла шће ња.   

ЕУБАМ Мол да ви јаје ци вил на ми си ја ЕУ ко ја је кра јем 2005. 
го ди не по сла та у Мол да ви ју ка ко би пру жи ла по моћ у над гле да-
њу гра ни ца из ме ђу Мол да ви је и Укра ји не. Про блем Мол да ви је је 
у ду го трај ном су ко бу из ме ђу са мо про кла мо ва но не за ви сне ре ги је 
Тран сњи стри је и вла де Мол да ви је. Циљ ми си је ЕУ је сте спре чи ти 
пре ко гра нич ни кри ми нал из ме ђу Мол да ви је (Тран сњи стри ја се на-
ла зи бли зу Укра ји не) и Укра ји не. По ја ве по пут тр го ви не дро гом, 
оруж јем и љу ди ма, из бе га ва ње пла ћа ња ца ри на, у ве ли кој ме ри су 
при сут не на укра јин ско - мол дав ској гра ни ци. ЕУ БАМ ор га ни зу је 
тре нин ге и са ве то ва ње при пад ни ка гра нич них слу жби обе ју зе ма-
ља ка ко би би ле спо соб не да се успе шно бо ре са овим по ја ва ма; 
по ред то га, ми си ја  над зи ре и хар мо ни за ци ју про пи са обе ју др жа ва 
ка да је реч о пре ла ску гра ни ца.

3.ЕВАЛУАЦИЈАУСПЕШНОСТИЕБОПМИСИЈА

Из оно га што је до са да на ве де но у ра ду мо же се за кљу чи ти да 
је ЕУ од ка да је по сла ла пр ву ЕСДП ми си ју 2003. го ди не до да нас, 
зна чај но про ши ри ла не са мо ге о граф ско под руч је на ко ме де лу је, 
већ и ра зно вр сност ми си ја. Оце на успе шно сти ЕСДП ми си ја вр ши 
се на осно ву то га у ко ли кој ме ри су оне оства ри ле за дат ке и ци ље ве 
ко ји су им до де ље ни и са ка квим су се огра ни че њи ма и те шко ћа ма 
су о чи ле у свом ра ду. 

3.1.МисијенаБалкану

За да так пр ве ци вил не ми си је у БиХ, ЕУПМ, био је да по мог не 
ства ра њу ре фор ми са не по ли ци је. Иако је већ пет го ди на на те ре ну, 
ова ми си ја ни је ис пу ни ла глав ни циљ. Мул ти ет нич ка про фе си о-
нал на по ли ци ја БиХ још увек ни је фор ми ра на. Из гле да као да ми-
си ја ни је до вољ но до бро про це ни ла сло же ност за дат ка ко ји јој је 
по ве рен, ка же се у из ве шта ју Ме ђу на род не кри зне гру пе по себ но 
по све ће ном овом про бле му11). На и ме, то ком ра та у БиХ по ли циј ске 
11)   “Bosnia’s stalled police reform : No progress, no EU”, InternationalCrisisGroup,Report

no.164.september2005,p.12
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сна ге сва три на ро да уче ство ва ле су у вр ше њу рат них зло чи на а на-
кон ње го вог за вр шет ка фор ми ра не су одво је не срп ска, бо шњач ка 
и хр ват ска по ли ци ја. За то је те шко за ми сли ти да се мул ти ет нич ка, 
по ли тич ки не у трал на и про фе си о нал на по ли ци ја БиХ, мо же ла ко 
фор ми ра ти. Ка да је реч о вој ној ми си ји ЕУФОР, она пре ма по чет-
ном бро ју вој ни ка ко ји у њој уче ству ју (7000) пред ста вља нај ве ћу 
опе ра ци ју упра вља ња кри за ма. Од НА ТО-а је пре у зе ла од го вор-
ност за ста би ли за ци ју БиХ, прем да је од ре ђе ни број НА ТО вој ни-
ка остао у БиХ. Да нас је број вој ни ка на те ре ну сма њен на 2200 
и до са да су уче ство ва ли у не ко ли ко успе шних опе ра ци ја бор бе 
про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Оно што им пред ста вља огра-
ни че ње у ра ду је сте пре пли та ње над ле жно сти око хва та ња ха шких 
оп ту же ни ка са вој ни ци ма НА ТО-а чи је се ба зе на ла зе у Ту зли и 
Са ра је ву. По ред то га чи ни се као да по ми ре ње ме ђу на ро ди ма ни-
је оства ре но а БиХ је још увек др жа ва не по сто ја них ин сти ту ци ја 
и сла бе еко ном ске раз ви је но сти. Бу ду ћи да је ЕУ нај ве ћи до на тор 
БиХ, што кроз ин стру мен те Про це са ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња, што кроз дру ге еко ном ске ин стру мен те, ми си ја ЕУФОР-а у 
ко ор ди на ци ји са ЕУПМ и спе ци јал ним пред став ни ком ЕУ, тре ба 
да до при не се да БиХ по ста не ста бил на де мо крат ска др жа ва ко ја ће 
би ти ње на чла ни ца. На жа лост, тај циљ је још увек у до ме ну да ле-
ке бу дућ но сти и мо же се ре ћи да ову ми си ју, као и са му БиХ че ка 
пу но по сла.

И у Ма ке до ни ју је ЕУ по сла ла две ми си је – јед ну вој ну и јед-
ну ци вил ну.КОН КОР ДИ ЈА је би ла вој на ми си ја ко ја је над гле да ла 
при ме ну Охрид ског спо ра зу ма и ње на успе шност се ду гу је  ви ше 
„по вољ ном уну тра шњем то ку“12) не го оспо со бље но сти вој ни ка и 
њи хо вом број ча ном при су ству. С об зи ром да је на кон за вр шет ка 
ње ног ман да та оста ла не ре фор ми са на по ли ци ја, на сле ди ла ју је 
по ли циј ска ми си ја ПРОК СИ МА. Циљ је био на пра ви ти ефи ка сну 
по ли ци ју ко ја ће пре у зе ти кон тро лу гра ни ца од вој ске и у ко ју ће 
ло кал но ста нов ни штво има ти по ве ре ње. Ре фор ма по ли ци је ни је 
са мо из раз по тре бе да се оси гу ра ста бил ност и по што ва ње Охрид-
ског спо ра зу ма већ је та ко ђе и јед на од оба ве за из пот пи са ног Спо-
ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (но вем бар 2001. го ди не). 
Кон тро ла гра ни ца је пре у зе та, до ста је ура ђе но на ре ор га ни за ци ји 
по ли ци је али по ве ре ње још увек ни је из гра ђе но, на ро чи то ет нич-
ки Ал бан ци не ма ју по ве ре ње у ма ке дон ску по ли ци ју. По ред то га, 
ор га ни зо ва ни кри ми нал је у ве ли кој ме ри при су тан и по ли ци ја се 
те шко бо ри са њим.
12)  Радмила Накарада ,“Европскаунијакаомировнипројекат”,оп.цит.,стр.21



стр:133150.

- 145 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

Ми си ја ЕУЛЕКС на Ко со ву не ће се оце њи ва ти као оста ле бу-
ду ћи да још увек ни је пот пу но опе ра тив на већ ће се не што ре ћи 
о по тен ци јал ним те шко ћа ма. Ср би ја је при хва ти ла рас по ре ђи ва ње 
ове ми си је са мо уко ли ко бу де ста ту сно не у трал на и ако бу де де ло-
ва ла на осно ву ре зо лу ци је Ује ди ње них на ци ја 1244. То је и до го во-
ре но са Ге не рал ним се кре та ром УН-а кроз пот пи си ва ње спо ра зу ма 
у 6 та ча ка.13) Про блем је у сле де ћем: ко сов ске вла сти не при хва та ју 
овај спо ра зум јер сма тра ју да је Ко со во не за ви сна др жа ва ко ја не 
сме при хва та ти та кве спо ра зу ме ко ји иду на ње ну ште ту. Са дру ге 
стра не, Ср би ја не при хва та ко сов ску не за ви сност и ин си сти ра да 
се пи та ње ста ту са Ко со ва вра ти за пре го ва рач ки сто. Шта ће се 
да ље де ша ва ти те шко је ре ћи из ове пер спек ти ве. Оно што је ипак 
из ве сно је сте да је ЕУЛЕКС  пр ва ми си ја у окви ру ЕБОП–а ко ја по-
се ду је из вр шна овла шће ња. То да је за пра во да се за кљу чи да ЕУ 
још јед ном у по след ње две де це ни је екс пе ри мен ти ше на под руч ју 
за пад ног Бал ка на ис про ба ва ју ћи кон цепт но вих ми си ја. Тач но је да 
су та из вр шна овла шће ња огра ни че на и да их мо гу ко ри сти ти са мо 
уко ли ко је то нео п ход но али чи ње ни ца да мо гу уки да ти опе ра тив не 
од лу ке во ди за кључ ку да се на про сто ру бив ше Ју го сла ви је пра ви 
„јед на др жа ва огра ни че не не за ви сно сти“.

3.2.МисијеуАфрици

Ци вил но – вој не ми си је ЕУ  игра ле су зна чај ну уло гу у не ким 
де ло ви ма Афри ке уче ству ју ћи у упра вља њу кри за ма и из град њи 
ми ра. Ве ли ки број ми си ја је упу ћен у прав цу Афри ке бу ду ћи да је 
Афри ка кон ти нент са озбиљ ним без бед но сним про бле ми ма: ху ма-
ни тар не кри зе, про па ле др жа ве, си ро ма штво. Ова ана ли за за по че ће 
др жа вом ко ја је „уго сти ла“ нај ве ћи број ми си ја ЕУ, Де мо крат ском 
ре пу бли ком Кон го и то баш ана ли зом оне ми си је ко ја пред ста вља 
пре крет ни цу у раз во ју ЕБОП-а, вој ном ми си јом АР ТЕ МИС. Она је 
по ка за ла да ЕУ мо же да де лу је бр зо у кри зним си ту а ци ја ма, и то 
не осла ња ју ћи се на НА ТО. Опе ра ци ја је ор га ни зо ва на бр зо, око 
2000 вој ни ка мул ти на ци о нал ног са ста ва са зна чај ном до ми на ци јом 
Фран цу за, ума ње на је прет ња ци ви ли ма, омо гу ћен при јем ху ма ни-
тар не по мо ћи, при пре мљен те рен ми си ји Ује ди ње них на ци ја (МО-
НУК ). Оп ште по сма тра но, ми си ја АР ТЕ МИС би ла је успе шна 
али огра ни че ног до ме та; раз о ру жа ње ни је у пот пу но сти ура ђе но 
а па ра по ли циј ске сна ге ни су до кра ја не у тра ли зо ва не, она је сте 
ути ца ла на ста би ли за ци ју си ту а ци је али са мо до 40 км од глав ног 
13) Шест тачака - Извештај генералног секретара Уједнињенихnacija, www.kim.sr.gov.yu
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гра да Иту ри је.14) Оно што је био про блем са овом вој ном опе ра-
ци јом је сте обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва, с об зи ром на 
то да не по сто ји бу џет ЕУ на ме њен ЕБОП опе ра ци ја ма већ зе мље 
пред вод ни це што је у овом слу ча ју би ла Фран цу ска, са ме обез бе-
ђу ју фи нан си је. С об зи ром на но ва де ша ва ња на ис то ку зе мље, две-
ма ци вил ним ми си ја ма зна чај но је оте жа но де ло ва ње бу ду ћи да су 
број ча но ма ле и те шко је оства ри ти ци ље ва због ко јих су по сла те 
на те рен у ова квој кри зној си ту а ци ји. Због то га ЕУ по ку ша ва јед-
ним мул ти ди мен зи о нал ним при сту пом да од го во ри на кри зу. Овај 
при ступ укљу чу је ак ти ван по ли тич ки ан га жман у по сре до ва њу 
(Спе ци јал ни пред став ник ЕУ за ре ги он Ве ли ких је зе ра), ху ма ни-
тар ну по моћ и са рад њу са ми си јом МО НУК у ци љу ста би ли за ци-
је без бед но сне си ту а ци је и хит но раз о ру жа ва ње свих на о ру жа них 
гру па. Кон го је још увек да ле ко од  то га да бу де ста бил на и од го-
вор на др жа ва. 

У скло пу ду го трај них по ку ша ја да се ре ши кри за у Дар фу ру, 
ЕУ је по чет ком 2008. го ди не офор ми ла ми си ју ко ја ће вла да ма Ча-
да и Цен трал но а фрич ке ре пу бли ке по мо ћи да се из бо ре са про бле-
мом огром ног бро ја из бе гли ца из су сед ног Су да на. Ова ми си ја се 
су о ча ва са огром ним те шко ћа ма услед не ста ши це во де и не при сту-
пач ног ге о граф ског те ре на. По ред тих при род них огра ни че ња, вла-
де Ча да и Су да на се уза јам но оп ту жу ју за под сти ца ње по бу ње ни-
ка у гра нич ним обла сти ма. Узи ма ју ћи у об зир све ово, ми си ја још 
има пу но по сла ка ко би ис пу ни ла свој циљ а то је мо гу ће са мо уз 
све срд ну по моћ свих зна чај них ме ђу на род них ак те ра. Што се ти-
че ми си је ре фор ме сек то ра без бед но сти у Гви не ји Би сао, мо же се 
при ме ти ти на пре дак али не у свим обла сти ма под јед на ко. За крај 
ана ли зе успе шно сти ми си ја у Афри ци тре ба по ме ну ти и учи нак 
НАВ ФО РА у Со ма ли ји. У пр вом ме се цу ман да та она је ус пе ла да 
обез бе ди да бро до ви са хра ном без бед но стиг ну до оба ла Со ма ли-
је.

3.3.МисијеуАзији
Ана ли зу успе шно сти ми си ја ЕУ у Ази ју тре ба за по че ти од оне 

ко ја је у нај ве ћој ме ри ис пу ни ла ци ље ва због ко јих је по сла та. То 
је АММ ко ја је за вр ше на де цем бра 2006.  На кон 30 го ди на не пре-
кид ног ору жа ног кон флик та, мир и ста бил ност по но во су ус по ста-
вље ни у ин до не жан ској про вин ци ји Ацех. Би ла је то пр ва ми си ја 
ЕУ у ју го и сточ ној Ази ји и пр ва ко ја је ура ђе на са парт не ри ма из 
АСЕ АН-а. Она је по сла та на за јед нич ки по зив вла де Ин до не зи је и 
14)  Радмила Накарада,“Европскаунијакаомировнипројекат”,оп.цит.,стр.18
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По кре та за сло бо ду Аце ха да по сма тра спро во ђе ње ми ров ног спо-
ра зу ма из ме ђу ова два ак те ра. Без њи хо ве по др шке, ма ло је ве ро-
ват но да би ова ми си ја би ла успе шна. Ми си ја је рас по ре ђе на до ста 
бр зо, с об зи ром на ге о граф ску уда ље ност. Што се ти че оног што 
је учи ње но, По крет за сло бо ду Аце ха је јав но пре дао на о ру жа ње 
ко је је по том уни ште но, вла да Ин до не зи је је рас пу сти ла па ра вој не 
и по ли циј ске сна ге. Ка да је реч о ре ин те гра ци ји бив ших бо ра ца 
По кре та, чак су не ки од њих би ли на ли сти за из бо ре 2006. го-
ди не.15) ЕУ ће на ста ви ти са по др шком Ин до не зи ји, иако је ми си ја 
го то ва, укљу чу ју ћи из град њу ин сти ту ци ја, тре нинг по ли ци је, кроз 
ко му ни тар не про гра ме и би ла те рал не на по ре. ЕУ је по мо ћу АММ 
по ка за ла да она мо же би ти гло ба лан играч ко ји са ра ђу је са ре ги о-
нал ним парт не ри ма. 

Ка да је реч о Ав га ни ста ну и Ира ку, си ту а ци ја је слич на. Две 
ци вил не ми си је ЕУ су на те ре ну и за јед но са оста лим при сут ним 
ак те ри ма, ми си ја ма УН-а  и НА ТО-а по ку ша ва ју да по мог ну ло кал-
ним вла сти ма у ре кон струк ци ји др жа ва. Обе др жа ве су до ста сла-
бе, су о че не са огром ним мањ ком без бед но сти, да ле ко од ус по ста-
вља ња де мо крат ских стан дар да и вла да ви не пра ва. За да так ми си ја 
ЕУ ни је ни ма ло лак. По треб не ће би ти го ди не ра да на те ре ну ка ко 
би се ство ри ле кон со ли до ва не и од го вор не др жа ве, не са мо кроз 
рад ми си ја ЕБОП–а већ и кроз ак тив ну уло гу Европ ске ко ми си је и 
ње них про гра ма за ре кон струк ци ју (ЕУ је дру ги по ве ли чи ни до-
на тор у Ира ку и Ав га ни ста ну), уче шће спе ци јал них пред став ни ка 
ЕУ за Ав га ни стан и Ирак као и уз све срд ну по моћ оста лих ме ђу-
на род них ак те ра. 

На Па ле стин ским те ри то ри ја ма ЕУ има две ци вил не ми си је, 
јед ну ко ја над зи ре спо ра зум о сло бод ном кре та њу из ме ђу Изра е ла 
и Егип та и дру гу ко ја по ма же па ле стин ској упра ви у ре фор ми по-
ли ци је. Од ју на 2007. го ди не ка да је Ха мас до шао на власт, ЕУ је 
при вре ме но су спен до ва ла ак ци је ко је во де ње не ми си је на те ре ну. 
Пре то га она је уче ство ва ла у из град њи ин сти ту ци ја, по сма тра ла 
ре фор му по ли ци је као и спро во ђе ње це ло куп них еко ном ских ре-
фор ми.

3.4.МисијеуГрузијииМолдавији

Ми си ја вла да ви не пра ва у Гру зи ји је пр ва та ква ми си ја ЕУ. Она 
је по сла та у ци љу по мо ћи гру зиј ским вла сти ма у ре фор ми си сте-

15)  “Innovative civilian crisis management : the  lessons from Aceh”,ESDPnewsletterno.4,
July2007,



- 148 -

УЛОГАЕВРОПСКЕУНИЈЕУИЗГРАДЊИМИРАЈеленаТодоровић

ма кри вич ног суд ства. Раз лог сла ња ова кве ми си је ле жи у же љи 
да се по ша ље по ли тич ка по ру ка да ЕУ пру жа пу ну по др шку ре-
фор ма ма и по што ва њу де мо крат ских вред но сти у свом су сед ству. 
Овој ми си ји прет хо ди ло је усва ја ње Европ ске по ли ти ке су сед ства 
– ЕNP (2002–2004) са ци љем да се по пра ве од но си са но вим су-
се ди ма кроз еко ном ске од но се и по ли тич ки ди ја лог. Нај пре кроз 
де фи ни са ње Ак ци о них пла но ва са сва ком од 16 зе ма ља ко је је на-
кон ве ли ког про ши ре ња 2004. го ди не до би ла за сво је но ве су се де а 
за тим и кроз њи хо во спро во ђе ње. Ми си ја у Гру зи ји је има ла све га 
12 љу ди и мо же се ре ћи пре ам би ци о зан циљ пред со бом јер се ра-
ди ло о ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду од го ди ну да на за 
ко ји је тре ба ло ре фор ми са ти кри вич но суд ство. Је ди ни по зи тив ни 
ре зул тат ове ми си је је сте усва ја ње сло же не На ци о нал не стра те ги је 
ре фор ме кри вич ног суд ства.16) 

ЕУММ  је са мо не ко ли ко ме се ци на те ре ну али већ се мо гу 
уочи ти ње ни кључ ни не до ста ци. Че сти ин ци ден ти по ка зу ју да се 
си ту а ци ја ни је у пот пу но сти ста би ли зо ва ла што зна чи да њен крат-
ко роч ни циљ ни је оства рен. По ред то га али не и ма ње ва жна је сте 
чи ње ни ца да Аб ха зи ја и Ју жна Осе ти ја не при хва та ју ЕУММ на 
сво јој те ри то ри ји јер сма тра ју да су оне су ве ре не др жа ве и да је то 
угро жа ва ње њи хо вог те ри то ри јал ног ин те гри те та. 

ЕУБАМ ми си ја на гра ни ци Мол да ви је и Укра ји не по ма же у 
упра вља њу гра ни цом. Она под сти че са рад њу ме ђу гра нич ним 
слу жба ма, њи хо ву ко ор ди на ци ју, сва ко днев но вр ши тре нин ге гра-
нич них и ца рин ских слу жбе ни ка (ан ти ко руп ци ја, фал си фи ко ва ње 
до ку ме на та, бор ба про тив тр го ви не дро гом и дру гих об ли ка ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла). До са да шња до стиг ну ћа ове ми си је су: 
усва ја ње и спро во ђе ње но вог ца рин ског ре жи ма, по ве ћан над зор 
на гра нич ним пре ла зи ма, бо ља са рад ња ме ђу гра нич ним слу жба-
ма, ве ћа раз ме на ин фор ма ци ја. Ман дат ове ми си је је про ду жен до 
кра ја 2009. го ди не с об зи ром да су још увек у ве ли кој ме ри  при сут-
ни без бед но сни  про бле ми по пут иле гал не ми гра ци је и тр го ви не 
љу ди ма, ко руп ци је, мре же ор га ни зо ва ног кри ми на ла.  

4.ПЕРСПЕКТИВАЕВРОПСКЕУНИЈЕ
УИЗГРАДЊИМИРА

ЕУ не ма бу џет за од бра ну, не ма вој ску али је по след њих пет 
го ди на из ве ла два де се так ми си ја ко је су уче ство ва ле у из град њи 
ми ра кроз об у ча ва ње по ли ци је, упра вља ње гра ни ца ма, ре фор му 
16)  “EUJUST- Themis in Georgia”, ESDPnewsletterno.1,December2005,
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сек то ра без бед но сти, раз о ру жа ње, ус по ста вља ње вла да ви не пра ва. 
Ши ра ге о граф ска рас про стра ње ност (Евро па, ју жни Кав каз, суб-
са хар ска Афри ка, ју го и сточ на Ази ја ) и раз ли чи те вр сте ци вил них 
ак ци ја по ка зу ју да је оства ри ла за ви дан на пре дак у „ме кој” ди мен-
зи ји упра вља ња кри за ма, на су прот по чет ном ен ту зи ја зму да ће вој-
на ди мен зи ја би ти при мар на у од го во ру ЕУ на кри зе. Европ ске сна-
ге за бр зо деј ство (РРФ) ни су још увек фор ми ра не. Фи нан си ра ње 
вој них опе ра ци ја ни је ду го роч но ре гу ли са но. Не ко ли ко из ве де них 
вој них опе ра ци ја по ка зу ју из ве сна огра ни че ња у сми слу бро ја љу-
ди ко ји уче ству ју и за да та ка ко је мо гу да оба ве. Ни јед на опе ра ци ја 
ни је би ла ве ли чи не НА ТО ми си је у Ав га ни ста ну или УН ми си је у 
Кон гу, би ле су то ма ле или сред ње ми си је. То би тре ба ло та ко и да 
оста не с об зи ром да је ЕУ по ка за ла да је пре све га ци вил на си ла. Уз 
по моћ до бре ком би на ци је ко му ни тар них ин стру ме на та и ци вил них 
ин стру ме на та ЕБОП-а, ЕУ мо же ефи ка сно да од го ва ра на кри зе. И 
Ci vi lian He a dli ne Goal 2010. са др жи од ред бу о по треб ној ко ор ди-
на ци ји из ме ђу пр вог и дру гог сту ба, као и од ред бу о да љем ја ча њу 
ци вил не ди мен зи је ЕУ. Оно што од ли ку је ЕУ као гло бал ног ак те ра 
је сте, ка ко се на во ди у Европ ској стра те ги ји без бед но сти, “спо соб-
ност да де лу је за јед но са парт не ри ма (УН, АУ, НА ТО, АСЕ АН )”.17) 
ЕУ има ка па ци те та и до вољ но тра ди ци о нал них ин стру ме на та пре-
вен ци је да ре а гу је про ак тив но не че ка ју ћи да се кри за по ја ви јер је 
це на ко ју по тен ци јал ни кон фликт но си да ле ко ве ћа не го ула га ње у 
пре вен ци ју. 

ЛИТЕРАТУРА

• Ag ni es zka No wak, “Ci vi lian cri sis ma na ge ment : the EU way”, Cha il lot 
pa per no. 90, Ju ne 2006., http://www.iss.eu.org

• Co un cil of the Euro pean Union, Pre si dency Re port on ESDP, 16686/08, 
Brus sels, 2007. http://re gi ster.con si li um.euro pa.eu/pdf/ 08/st16/st16686.
en08.pdf

• Co un cil Jo int Ac tion on Euro pean Union Ru le of Law Mis sion in Ko so vo 
of 4 Fe bru ary 2008, Of fi cial Jo ur nal of the EU L 42/92

• Де ја на Вук че вић, „Без бед ност и Европ ска уни ја; Без бед но сна по ли-
ти ка ЕУ – ин сти ту ци о нал не осно ве“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008.

• Ду шко Ло пан дић, „Осни вач ки уго во ри ЕУ“, Кан це ла ри ја за при дру-
жи ва ње, Бе о град, 2003.

• “EUJUST- The mis in Ge or gia”, ESDP new slet ter no. 1, De cem ber 2005., 
http://www.con si li um.euro pa.eu/cms3_fo/show Pa ge.asp

17)  “ European Security Strategy : Secure Europe in a better world”, Brussels,December,2003.



- 150 -

УЛОГАЕВРОПСКЕУНИЈЕУИЗГРАДЊИМИРАЈеленаТодоровић

• “Euro pean Se cu rity Stra tegy : Se cu re Euro pe in a bet ter world”, Brus sels, 
De cem bar, 2003.

• “In no va ti ve ci vi lian cri sis ma na ge ment : the  les sons from Aceh”, ESDP 
new slet ter no. 4, July 2007., http://www.con si li um.euro pa.eu/uedocs/
cmsU pload/CEU_70400%20ESDP4.pdf

• “Sup por ting pe a ce and se cu rity in Afri ca : ci vi lian and mi li tary mis si ons”, 
ESDP new slet ter no.5, De cem ber 2007., http://www.con si li um.euro pa.
eu/uedocs/cmsU pload/CEU70300_ESDP5.pdf

• “Bo snia’s stal led po li ce re form : No pro gress, no EU”, In ter na ti o nal Cri-
sis Gro up, Re port no. 164 sep tem ber 2005.

• Ni ko le Gnes so to, “ESDP- the first fi ve years (1999 – 2004)”, In sti tu te for 
se cu rity stu di es, Pa ris, 2004

• Рад ми ла На ка ра да, „Европ ска уни ја као ми ров ни про је кат“, Ин сти-
тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 2006

• Шест та ча ка - Из ве штај ге не рал ног се кре та ра Ујед ни ње нихна ци ја
http://www.kim.sr.gov.yu/cms/item/do cu ments/sr.html

JelenaTodorovic
Instituteforpoliticalstudies,Belgrade

ROLEOFTHEEUROPEANUNIONINPEACEBUILDING
Summary

Althoughinitiallyenvisionedasaprimarilyeconomicor
ganization, the change in security environment, as well
nature of the conflicts emerging after the end of “Cold
War”,haveinfluencetheEuropeanUniontoadoptitselfto
thesenewcircumstancesandtobecomeasignificantpolit
icalandsecurityfactoroninternationalscene.Ithasbeen
passedeightyearssinceformationoftheEuropeansecu
rityandselfdefensivepolicy.SofartheEuropeanUnion
hasledabouttwentymissionsofcrisismanagementand
peacebuilding,butonlyfewofthemwereofmilitaryna
ture.TheEuropeanUnionhasachievedgreatestsuccess
whenitusedcivilinstrumentsforattainingpeace.Author
ofthistextwasmotivatedtochoosethisparticulartheme
forthetextforthereasonofnoticingthesuccessoftheEu
ropeanUnionasacivilpoweraswellastheattractiveness
ofits“soft”(civil)dimensionincrisismanagement.For
thatreason,theanalysisofconcretecivilandmilitarymis
sionsshouldpresentcontributionoftheEuropeanUnion
inpeacebuilding.
KeyWords:EuropeanUnion,Europeansecurityandself
defensepolitics(EBOP),civilandmilitaryinstrumentsfor
peacebuilding, civil andmilitarymissions of the Euro
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Oства ри ва ње и да љи раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји суд-
бо но сно за ви се на ро чи то од са вла да ва ња че ти ри ве ли ке пре-

пре ке: оту ђи ва ња вла сни штва, до ми на ци је др жав не упра ве, пар то-
кра ти је и агре сив не гло ба ли за ци је. Све че ти ри су те сно по ве за не и 
не мо гу се пар ци јал но са вла да ва ти без исто вре ме ног са вла да ва ња 
свих за јед но и сва ке по је ди нач но. Не по сред но оту ђи ва ње вла сни-
штва од гра ђа на вр ши се пу тем фи скал них за хва та ња и оту ђи ва ња 
сред ста ва са мо до при но са. Оба об ли ка оту ђи ва ња су жа ва ју ма те ри-

* Виши научни сарадник у ИПС Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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јал ну осно ву ло кал не са мо у пра ве и огра ни ча ва ју мо гућ но сти са-
мо у прав ног за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба гра ђа на. Ло кал на 
са мо у пра ва је оства ри ва на упра во то ли ко ко ли ко су гра ђа ни сло-
бод но рас по ла га ли сред стви ма нео п ход ним за под ми ри ва ње сво јих 
за јед нич ких по тре ба, и ка ко су она час по ве ћа ва на час сма њи ва на, 
ло кал на са мо у пра ва се вр ти ла у круг – ко рак на пред два ко ра ка на-
зад, па ко рак на зад два ко ра ка на пред. 

У Ср би ји су углав ном до ми ни ра ле сна жне ета ти стич ке тен-
ден ци је фи скал не цен тра ли за ци је но во ство ре не вред но сти, ко је су 
ма ло про сто ра оста вља ле за ло кал ну са мо у пра ву, ко ја се ви ше по 
ну жди раз ви ја ла пре те жно у се о ским и при град ским на се љи ма о 
чи јим је по тре ба ма др жа ва ре ла тив но ма ло бри ну ла. По ве ћа на фи-
скал на цен тра ли за ци ја, уз ап со лут но си ро ма ше ње др жа ве и ло кал-
ног ста нов ни штва, глав ни је узрок ра пид ног на за до ва ња ло кал не 
са мо у пра ве и у тран зи ци о ном пе ри о ду. То је има ло од ра за и на ра-
пид но сма њи ва ње сло бод ног удру жи ва ња сред ста ва пу тем са мо до-
при но са, ко је је у мно гим на се љи ма где је ра ни је би ло раз ви је но, 
го то во пре су ши ло. Цен тра ли стич ке те жње су усме ре не чак и на 
пот пу но уки да ње са мо до при но са, што би за за јед нич ки жи вот не-
раз ви је них ло кал них за јед ни ца о ко ји ма др жа ва ма ло бри не, би ло 
по губ но. 

Али про блем са мо до при но са ни је са мо у не до стат ку сред ста ва 
за сло бод но удру жи ва ње већ и у ње го вом оту ђи ва њу, ко је на удру-
жи ва ње де сти му ла тив но ути че. Објек ти са гра ђе ни са мо до при но-
сом пре ла зе у вла сни штво јав них пред у зе ћа, на ко ја гра ђа ни не ма-
ју ни ка квог ути ца ја, пла ћа ју ћи пу ну це ну њи хо вих услу га. То ком 
тран зи ци је, ло кал не за јед ни це су ли ше не и по слов ног про сто ра 
из гра ђе ног сред стви ма са мо до при но са. 

Кључ ни про блем је у не за шти ће но сти вла сни штва, ко је се од 
вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним ка на ли ма. Др жа ва вр-
ши при нуд ну екс про при ја ци ју и при ват ног и ко лек тив ног вла сни-
штва, ко ја је и у вре ме про кла мо ва ног са мо у пра вља ња вр ше на под 
ка му фла жом дру штве не а у су шти ни др жав не сво ји не. То ком тран-
зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са ним сво јин ским од но си-
ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и при ват на и тзв. дру штве на 
имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је ди на ца, чи ме се огром-
на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти да су ве ре но рас по-
ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра. Про блем би се мо гао 
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ре ши ти за кон ском за шти том сва ке и сва чи је, соп стве ним ра дом и 
за слу гом сте че не сво ји не што под ра зу ме ва стро гу за бра ну сва ког 
не ле гал ног и не ле ги тим ног при сва ја ња ту ђе имо ви не. Али то би 
зах те ва ло пле би сци тар но из ја шња ва ње свих гра ђа на о та квој за ко-
но дав ној ре гу ла ти ви, јер све док ма њи на до но си др жав не за ко не, 
до но си ће их у сво ју ко рист. 

Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном имо ви-
ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног вла сни штва, 
као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру жи ва ња гра ђа на у 
за до во ља ва њу њи хо вих жи вот них по тре ба. Ап со лу ти зо ва њем др-
жав ног а за тим дру штве ног вла сни штва вр ше но је ве штач ко ок-
тро и са ње сво јин ских од но са, ко јим је си лом са мог за ко на гу ше но 
сло бод но сво јин ско рас по ла га ње и по ве зи ва ње, па је за кон ски не-
санк ци о ни са но груп но вла сни штво, и иде о ло шко-по ли тич ки од ба-
ци ва но. 

Апо слу ти зо ва њем при ват ног и др жав ног вла сни штва ре тро-
град на тран зи ци о на по ли ти ка је го то во до крај чи ла екс про при ја ци-
ју груп ног, сло бод ним удру жи ва њем ства ра ног вла сни штва. Тек је 
Уста вом Ср би је 2006. го ди не оза ко ње на за дру жна сво ји на ко ја је у 
свом из вор ном об ли ку још на кон дру гог свет ског ра та прак тич но 
уки ну та, а за тим фор мал но пре и ме но ва на у дру штве ну сво ји ну. 

Ра ди раз ви ја ња сло бод ног за јед ни штва, мо ра ли би се, по ред 
за дру жног, оза ко ни ти и сви дру ги об ли ци за јед нич ког вла сни штва, 
а на ро чи то ко лек тив но вла сни штво ло кал них за јед ни ца и об ли ка 
њи хо вог ин тер ног ор га ни зо ва ња( на се ља, се ла, за се о ка) и свих 
об ли ка не по сред ног рас по ла га ња гра ђа на од ре ђе ном за јед нич ком 
имо ви ном. Ти ме би ло кал не за јед ни це и сви гра ђа ни би ли сво јин-
ски обез бе ђе ни и мо ти ви са ни за уве ћа ва ње ка ко ин ди ви ду ал не та-
ко и за јед нич ке имо ви не без ко је је са вре ме ни жи вот прак тич но 
не мо гућ. 

Нај си гур ни је обез бе ђе ње од оту ђи ва ња пру жа Уста вом за га-
ран то ва но за дру жно вла сни штво, ко је је у свом из вор ном об ли-
ку за јед нич ко вла сни штво за дру га ра ко је они удру же ним ра дом и 
сред стви ма за јед нич ки ства ра ју. За то је за дру жно ор га ни зо ва ње у 
за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба гра ђа на нај си гур ни ја пер спек-
ти ва раз во ја ло кал не са мо у пра ве, ко ја се са мо на из вор ним за дру-
жним на че ли ма мо же су штин ски оства ри ва ти. 
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Сво је вр сну тран зи ци ју на за дру гар ство мо же пред ста вља ти 
сво јин ска тран сфор ма ци ја јав них (у су шти ни др жав них) пред у зе ћа 
у ак ци о нар ска, од но сно де о ни чар ска дру штва. То под ра зу ме ва да 
се имо ви на јав них пред у зе ћа тран сфор ми ше у ак ци о нар ске или де-
о ни чар ске уде ле да ва ла ца и ко ри сни ка услу га, од но сно за по сле них 
и гра ђа на, чи ме би се прак тич но из вр ши ло ра зо ту ђи ва ње оту ђе них 
сред ста ва са мо до при но са, као и оста лих ула га ња гра ђа на пре ко 
мо но пол ских це на услу га. Ти ме би се обез бе ди ло да се гра ђа ни 
(са да не рав но прав ни) са да ва о ци ма услу га рав но прав но до го ва ра ју 
о вр сти, ква ли те ту, це ни и усло ви ма пру жа ња услу га, чи ме би се 
под ста као оп шти ин те рес за стал но уна пре ђи ва ње ра да и по сло ва-
ња услу жних ор га ни за ци ја.

На тај на чин би се мо но пол ско фор ми ра ње це на услу га иза 
ко јег сто ји др жав на упра ва, су штин ски тран сфор ми са ло у екви ва-
лент ну тр жи шну раз ме ну из ме ђу да ва ла ца и ко ри сни ка услу га, а на 
тој осно ви би се и оту ђе но упра вља ње услу га ма тран сфор ми са ло у 
из вор ну са мо у пра ву. По слич ном мо де лу мо гле би се на из вор ним 
за дру жним на че ли ма тран сфор ми са ти и ор га ни за ци је дру штве них 
де лат но сти (здрав ства, обра зо ва ња, кул ту ре и др.), чи ме би се ло-
кал на са мо у пра ва ши ри ла пре ра ста њем у на ци о нал ну са мо у пра ву. 

Са мим тим сма њи ла би се по тре ба за фи скал ним за хва та њем и 
са ло кал ног и са ре пу блич ког ни воа, за ра чун сло бод ног удру жи ва-
ња сред ста ва и екви ва лент не раз ме не. А на тој ис тој ли ни ји мо гу ћа 
је и де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на ло кал ни ни-
во ко ја под ра зу ме ва од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен тра ли за ци ју, 
са чим иде и де цен тра ли за ци ја упра вља ња, као мо гућ ност тран-
сфор ма ци је др жав не упра ве у су штин ску са мо у пра ву. 

За оп ти мал ни раз вој ло кал не са мо у пра ве би ла би нео п ход на 
мак си мал на де цен тра ли за ци ја до пре пу шта ња ло кал ним за јед ни-
ца ма свих по сло ва ко ји се не мо ра ју оба вља ти у окви ру ши рих 
об ли ка дру штве ног ор га ни зо ва ња од но сно на ре пу блич ком ни воу. 
Њи хо во оба вља ње фи нан си ра ло би се из ло кал них из во ра (са мо до-
при но са при вред них су бје ка та и гра ђа на), чи ме би се фи нан сиј ска 
цен тра ли за ци ја све ла на оп ште дру штве не по тре бе ре пу бли ке. 

Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу 
са цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве, што са мо по се би во ди ја ча њу др жав-
не упра ве а сла бље њу ло кал не са мо у пра ве. Енорм на цен тра ли за-
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ци ја над ле жно сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли-
за ци јом, то ком тран зи ци је 1990-тих го ди на, го то во до за ми ра ња 
ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји.

Не са мо што се до ми на ци јом др жав не упра ве ло кал на са мо у-
пра ва су жа ва, не го се пре тва ра њем у ло кал ну упра ву и на са мим 
ло кал ним по сло ви ма де гра ди ра. Уко ли ко се ло кал не за јед ни це фи-
скал ним при ку пља њем сред ста ва бу џет ски фи нан си ра ју оне прак-
тич но до би ја ју сва бит на обе леж ја др жав них за јед ни ца, па се ло-
кал на са мо у пра ва не раз ли ку је од кла сич не др жав не упра ве, као 
што је углав ном и са да слу чај да је оп штин ска власт од гра ђа на 
го то во исто то ли ко уда ље на као и ре пу блич ка. 

То се огле да ка ко у ра ду оп штин ске упра ве, та ко и у ра ду оп-
штин ске скуп шти не, ко ја је уме сто гра ђа ни ма окре ну та вла да ју-
ћим по ли тич ким стран ка ма. Ни је из гра ђен ни ка кав ме ха ни зам ор-
га ни зо ва ног ути ца ја гра ђа на на са др жи ну скуп штин ских од лу ка, 
ко је се сто га не мо гу сма тра ти са мо у прав ним ни у су шти ни де мо-
крат ским.

Због не из гра ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма мо гућ но сти 
ути ца ја гра ђа на на са др жи ну од лу ка ре пу блич ке скуп шти не су још 
ма ње не го на од лу ке оп штин ске скуп шти не. Чак се и за ко ни ко ји 
се ти чу ло кал не са мо у пра ве до но се без ика кве ор га ни зо ва не кон-
сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве зе утвр ђу ју 
не за ви сно од њи хо ве во ље. 

До ми на ци ја др жав не упра ве не мо же се пре вла да ти ни ло кал-
на са мо у пра ва раз ви ја ти без не по сред ног уче шћа гра ђа на у од лу-
чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед нич ког жи во та и ра да, ка ко 
на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. 
По што се ло кал не од лу ке мо ра ју до но си ти у скла ду са уста вом и 
за ко ном за раз вој ло кал не са мо у пра ве и оп шту де мо кра ти за ци ју 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Устав не мо гућ но сти за то су на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен-
дум, ко је се у прак си рет ко ко ри сте, и то углав ном у из у зет ним 
окол но сти ма. Због јед но став но сти и ра ци о нал но сти, ви ше се ко-
ри сти да ва ње пи сме не из ја ве, од но сно пот пи си ва ње од лу ке, а са-
вре ме на сред ства и об ли ци ко му ни ци ра ња пру жа ју за де мо крат ско 
из ја шња ва ње гра ђа на ши ро ке мо гућ но сти. И на уч но за сно ва но ан-
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ке ти ра ње по ка зу је да се пре до но ше ња зна чај них од лу ка опре де ље-
ња гра ђа на мо гу са ве ли ком пре ци зно шћу утвр ђи ва ти. 

У ло кал ним за јед ни ца ма тре ба ло би лич ним из ја шња ва њем 
гра ђа на од лу чи ва ти на ро чи то о ста ту сним пи та њи ма, основ-

ним нор ма тив ним ак ти ма, рас по ла га њу за јед нич ком имо ви ном, 
удру жи ва њу сред ста ва, раз вој ним про гра ми ма, ду го роч ној са рад-
њи и удру жи ва њу са дру гим за јед ни ца ма и ор га ни за ци ја ма, кључ-
ним пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не, из бо ру од бор ни ка, али и 
о дру гим суд бо но сним пи та њи ма за јед нич ког жи во та. 

Ра ди ства ра ња дру штве них прет по став ки за раз вој ло кал не 
са мо у пра ве, на исти на чин би тре ба ло од лу чи ва ти о: ста ту сним 
пи та њи ма др жа ве, рас по ла га њу на ци о нал ном имо ви ном, уста ву 
и си стем ским за ко ни ма, те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји ре пу бли ке, 
ду го роч ним раз вој ним про гра ми ма и пла но ви ма, удру жи ва њу у 
ме ђу на род не ор га ни за ци је и за јед ни це, ме ђу на род ним уго во ри ма 
од по себ ног зна ча ја за су ве ре ни тет и раз вој др жа ве, кључ ним пи-
та њи ма оства ри ва ња људ ских пра ва, за шти те жи во та, здра вља и 
жи вот не сре ди не, из бо ру на род них по сла ни ка и пред сед ни ка ре пу-
бли ке, као и о дру гим пи та њи ма суд бо но сним за оп ста нак и раз вој 
Зе мље. 

Од нос из ме ђу гра ђа на и пред став нич ких ор га на, од ло кал не 
за јед ни це до ре пу бли ке не би се смео сво ди ти на из бор на род них 
пред став ни ка, већ би се мо рао из гра ди ти де мо крат ски ме ха ни зам 
пре ко ко јег би гра ђа ни на рад тих ор га на има ли од лу чу ју ћи ути цај. 
Ра ди то га, би ло би нео п ход но да се зна чај не скуп штин ске од лу ке 
до но се на осно ву прет ход ног по твр ђи ва ња у јав ној рас пра ви или 
дру гим об ли ци ма не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на чи јим би се 
опре де ље њи ма њи хо ви иза бра ни пред став ни ци ру ко во ди ли у свом 
исту па њу и од лу чи ва њу. Услов ним, од но сно флек си бил ним ман да-
том тре ба ло би ус по ста ви ти и не по сред ну од го вор ност од бор ни ка 
и по сла ни ка пред би рач ким те лом.

 Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је и ло-
кал не са мо у пра ве пред ста вља, ме ђу тим, до ми нант на вла да ви на 
пар то кра ти је, ко јом се де мо крат ске те жње не пре ста но по ти ску ју и 
гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт и око вла сти, по ли тич ке стран-
ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за за јед нич ке ин те ре се гра ђа на и 
оп ште ин те ре се дру штва. И по што се ме ђу стра нач ки ан та го ни зам 
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не мо же пре вла да ти стра нач ким ме то да ма, дру штво се тап ка ју ћи у 
ме сту вр ти у круг. 

Ме ђу стра нач ка бор ба за власт пре но си се са ре пу блич ког ни-
воа и на ло кал ни ни во, гу ше ћи ло кал ну са мо у пра ву. Рас пи ри ва њем 
по ли тич ког ан та го ни зма ме ђу гра ђа ни ма, она под сти че со ци јал ни, 
на ци о нал ни и вер ски ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат ско спо-
ра зу ме ва ње и до го ва ра ње о со ли дар ном за до во ља ва њу за јед нич-
ких по тре ба. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је или 
из и гра ва за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу сво је 
кан ди да те за од бор ни ке и по сла ни ке. 

 Што је Са вез ко му ни ста у оства ри ва њу по ли тич ког мо но по ла 
не ка да чи нио иза ку ли са, са да по ли тич ке стран ке ра де на отво ре ној 
сце ни. Већ на по чет ку тран зи ци је уки ну те су све дру штве но-по ли-
тич ке ор га ни за ци је да би се по ли тич ким стран ка ма обез бе дио 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. 

При та квој по ли тич кој кон сте ла ци ји, за ко но дав на и из вр шна, а 
уве ли ко и суд ска власт, прак тич но де лу ју по ди рек ти ва ма вла да ју-
ћих стра на ка, или тач ни је, њи хо вих ру ко вод ста ва. То бо же на род ни 
по сла ни ци и од бор ни ци фак тич ки су под им пе ра тив ним ман да том 
сво јих стра на ка, по чи јим на ло зи ма мо ра ју по сту па ти да би по ве-
ре ни ман дат за др жа ли. И цен трал на и ло кал на власт су на тај на чин 
пре тво ре не у пар тиј ске, за обич не гра ђа не не до дир љи ве, ба сти ље.

Ви ше стра нач ки ан та го ни зми до во де до уче ста ле при нуд не 
упра ве над ло кал ним за јед ни ца ма, чи ме се ло кал на са мо у пра ва и 
сва ка де мо кра ти ја и фор мал но уки да, што не дво сми сле но по ка зу је 
да пар то крат ска вла да ви на пред ста вља ве ли ку пре пре ку за оства-
ри ва ње и да љи раз вој су штин ске де мо кра ти је и ло кал не са мо у пра-
ве. Али пар то кра ти ја се не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во 
раз во јем су штин ске де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки-
да ње по ли тич ког мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, 
ко ја под ра зу ме ва пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де-
ло ва ње гра ђа на са под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у 
по ли тич ком до го ва ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу. Око сни цу су-
штин ске де мо кра ти је, па и ло кал не са мо у пра ве, чи ни дру штве на 
рав но прав ност ко ја је без по ли тич ке рав но прав но сти нео ства ри ва. 
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Уме сто да на пра зно рас пра вља ју о по ли ти ци и са стра не на ви ја ју 
за по ли тич ке стран ке и њи хо ве ли де ре, гра ђа ни би мо ра ли по ста ти 
глав ни но си лац дру штве не по ли ти ке као по кре тач ке и усме ра ва ју-
ће осно ве це ло куп ног упра вља ња дру штвом.

То, ме ђу тим, не ће по ста ти ако се са ми не ор га ни зу ју у оп ште-
на род ни по крет за де мо крат ска пра ва и њи хо во оства ри ва ње, ко ји 
ће уз све раз ли чи то сти и ком про ми та ци је де ло ва ти као је дин стве-
ни фронт у бор би за оп ште ин те ре се, дру штве ни раз вој и све ко ли-
ки про грес. Без об зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич-
ке стран ке би уну тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле 
рав но прав но де ло ва ти са свим оста лим ор га ни зо ва ним сна га ма 
дру штва, што би их при мо ра ло да се уме сто по зи ци ја вла сти и за 
власт, про гре сив но шћу сво јих ста во ва и за сту па њем оп штих ин те-
ре са бо ре за дру штве ни ути цај.

На тој осно ви, цео по ли тич ки си стем би се од ин стру мен та 
ауто крат ске и пар то крат ске вла да ви не над на ро дом мо рао тран-
сфор ми са ти у де мо крат ску ор га ни за ци ју це лог на ро да и ти ме ста-
ви ти у функ ци ју оства ри ва ња оп ште на род них ин те ре са. И ло кал на 
са мо у пра ва би се ти ме, као из вор ни об лик су штин ске де мо кра ти је, 
про ши ри ла у оп ште дру штве ну са мо у пра ву, чи ме би се уки ну ла и 
си стем ска по де ла и пре вла дао тра ди ци о нал ни ан та го ни зам из ме ђу 
ло кал не са мо у пра ве и оту ђе не др жав не упра ве. 

Без то га је се те шко су прот ста ви ти агре сив ним те жња ма гло-
ба ли за ци је, ко ја пре ти да са тре и ло кал ну са мо у пра ву и на ци о нал-
ни су ве ре ни тет. На уда ру је и ло кал на са мо у пра ва за пад них ме тро-
по ла, где ја ча ан ти гло ба ли стич ки по крет, ко ји би мо гао пре ра сти у 
гло бал ни пла не тар ни по крет да би се по губ ној гло ба ли за ци ји успе-
шно су прот ста вио. 

Гло ба ли стич ке тен ден ци је угро жа ва ју пре све га ло кал ну при-
вре ду: пр во, ти ме што тран сна ци о нал не кор по ра ци је за по се да ју

при род не ре сур се; дру го, што уз ми ни мал не на јам ни не мак си-
мал но из ра бљу ју рад ну сна гу; тре ће, што при сва ја ју це ло ку пан ви-
шак вред но сти; и че твр то, што јеф ти ним про из во ди ма а уз по моћ 
про тек ци о ни стич ке по ли ти ке на ме ћу не из др жљи ву кон ку рен ци ју. 

При енорм ној екс пло а та ци ји, и ко ло ни јал не вла сти су при ну-
ђе не да др жав ним на ме ти ма оп те ре ћу ју ло кал ну при вре ду и ста-
нов ни штво, што не мо гу чи ни ти без по ве ћа не би ро крат ске дик та-
ту ре. Ис цр пљи ва не и спо ља и из ну тра, ло кал ним за јед ни ца ма не 
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оста је ско ро ни шта за са мо стал но за до во ља ва ње соп стве них по-
тре ба, ко је се уме сто сло бод ним удру жи ва њем сред ста ва под ми ру-
ју ло кал ним на ме ти ма. 

Еко ном ско из ра бљи ва ње оства ру је се пре ко ма ри о нет ских вла-
да ко је ра де по дик та ту гло ба ли стич ких си ла. По да нич ке вла де се 
про ти ве по ли ти за ци ји гра ђа на иг но ри шу ћи те жње за су штин ском 
де мо кра ти за ци јом и раз во јем ло кал не са мо у пра ве. 

Фор мал на де мо кра ти ја слу жи са мо за то да се ле га ли зу је до-
во ђе ње на власт по да нич ки на кло ње них стра на ка ко је ће ко ло ни-
за тор ску по ли ти ку по слу шно спро во ди ти. Основ ни сми сао ви ше-
стра нач ке вла да ви не сво ди се на то да се не до вољ но по слу шне 
(„ко о пе ра тив не“) вла де мо гу ле гал ним пу тем ла ко за ме њи ва ти по-
слу шни јим („ко о пе ра тив ни јим“).

Кад им од го ва ра ко ло ни за то ри се ди рект но „об ру ша ва ју“ на 
на род и на род ну имо ви ну, за о би ла зе ћи на ци о нал ну вла ду, ко ју на-
го не на де ре гу ла ци ју, ства ра ју ћи ла жни ути сак да се ви ше од на ци-
о нал них ин сти ту ци ја бри ну за људ ске сло бо де и на ци о нал не ин-
те ре се. Крај њи циљ је у ства ри уки да ње др жав ног су ве ре ни те та и 
на ци о нал не са мо бит но сти ма лих на ро да и њи хо во ди рект но под-
во ђе ње под вла да ви ну гло ба ли стич ких си ла, и у крај њој ли ни ји, 
јед ног ко ло ни за тор ског цен тра Пла не те. 

Одав но при пре ман, тај про цес је у Ср би ји от по чео већ са пр-
вим по че ци ма тран зи ци је, ко ја је, усме ра ва на и во ђе на са стра не, 
од мах кре ну ла ко ло ни за тор ским ста за ма. Не сно шљи ви еко ном ски 
и по ли тич ки при ти сци (пу тем дра стич них бло ка да и санк ци ја) до-
ве ли су ло кал не за јед ни це и це лу на ци ју до та квог еко ном ског и 
по ли тич ког ста ња при ко јем је ствар на са мо у пра ва и ствар на де мо-
кра ти ја прак тич но по ста ла не мо гу ћа. 

За опо ра вак ло кал не са мо у пра ве нео п хо дан је пре све га опо-
ра вак ра зо ре не ло кал не при вре де, ко ја је под нај ве ћим уда ром гло-
ба ли за ци је. У нај моћ ни јој ко ло ни јал ној ме тро по ли САД „у мно-
гим (ло кал ним) за јед ни ца ма љу ди пре у зи ма ју кон тро лу та ко што 
ства ра ју соп стве ну ва лу ту“ као „ору ђе ко је мо же да ожи ви ло кал ну 
при вре ду та ко што ће по мо ћи да бо гат ство оста не уну тар за јед-
ни це и да се не од ли ва“. У „си сте му ло кал не тр го вин ске раз ме не 
(СЛТР) зе ле ни до ла ри по сто је са мо на па пи ру или у ком пју тер ској 
ба зи по да та ка. Тран сак ци је се те ле фо ном са оп шта ва ју цен трал ном 
ко ор ди на то ру и чла но ви до би ја ју ме сеч не из ве шта је и ре дов не ли-
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сте чла но ва и њи хо вих услу га“.2) Раз ви ја се ло кал на ин ду стри ја ко-
ја не за га ђу је око ли ну, и „по љо при вре да са по др шком за јед ни це 
(ППЗ) ко ја је не по сред но, без по сре до ва ња тр го ви не по ве за на са 
по тро ша чи ма“.3) 

Да би раз ви ја ле ло кал ну при вре ду, ло кал не за јед ни це мо ра ју, 
пре све га, са чу ва ти сво је при род не ре сур се и укуп не при вред не 
по тен ци ја ле од на ср та ја тран сна ци о нал них кор по ра ци ја и дру гих 
стра них си ла, што је не мо гу ће без ан га жо ва ња це ле др жа ве на за-
шти ти на ци о нал них до ба ра од оту ђи ва ња из на ци о нал ног вла сни-
штва. Њи хо вим ко ри шће њем тре ба раз ви ја ти про фи та бил ну по-
љо при вред ну про из вод њу, пре ра ђи вач ку ин ду стри ју, шу мар ство, 
во до при вре ду, енер ге ти ку, ту ри зам, уго сти тељ ство и дру ге де лат-
но сти ко је мо гу успе шно кон ку ри са ти на отво ре ном тр жи шту. 

Од тран сна ци о нал них кор по ра ци ја не мо же се по бе ћи али се 
мо же су прот ста ви ти њи хо вој бес при мер ној екс пло а та ци ји: ус по-
ста вља њем рав но прав не ко о пе ра ци је, екви ва лент не раз ме не и рас-
по де ле но во ство ре не вред но сти, за шти том за по сле них рад ни ка од 
пре ко мер ног из ра бљи ва ња, као и жи вот не сре ди не од за га ђи ва ња 
те при род них ре сур са од пре те ра ног ис цр пљи ва ња. На то ме је та-
ко ђе нео п ход но ан га жо ва ње це ле др жав не за јед ни це што се без оп-
ште и су штин ске де мо кра ти за ци је дру штва не мо же оче ки ва ти. 

За раз вој ло кал не при вре де и ње но укљу чи ва ње у ме ђу на род-
ну по де лу и раз ме ну ра да, од из у зет не је ва жно сти да се на ро чи то 
пу тем из вор ног за дру гар ства раз ви ја не по сред на и екви ва лент на 
раз ме на и рас по де ла пре ма еко ном ској вред но сти и ре ла тив ном 
до при но су но во ство ре ној вред но сти. Укљу чи ва ње у ме ђу на род ну 
са рад њу и раз ме ну тре ба ло би да се од ви ја пр вен стве но пу тем не-
по сред не са рад ње са стра ним за дру жним ор га ни за ци ја ма, али на 
рав но прав ној осно ви и са дру гим при вред ним су бјек ти ма. 

Пре ва зи ла же ње су прот ста вље них тен ден ци ја гло ба ли за ци је и 
ло ка ли за ци је те шко ће, ме ђу тим, ићи без су штин ске де мо кра ти за-
ци је це ле ме ђу на род не за јед ни це, чи ју је идеј ну ори јен та ци ју још 
1974. го ди не утвр ди ла Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них на ци ја, а 
ко ло ни јал не си ле је од ба ци ле и за ме ни ле сво јом плат фор мом гло-
бал не ко ло ни за ци је. На то се осла ња и су прот ста вља ње гло ба ли-
стич ких ко ло ни за тор ских те жњи у це лом све ту, па и у са мим ко-
2) Глобализација,зборник, ЦЛИО, Бе о град, 2003. (Су зан Ми кер Ло у ри), стр. 444 и 446.
3) Исто (Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едвард Гол дсмит), стр. 417., 431 и 479.
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ло ни за тор ским зе мља ма по кре ти ма за оса мо ста љи ва ње ло кал них 
за јед ни ца. 

Де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це не мо же се све сти на 
рав но прав ну са рад њу на ци о нал них вла да, ко је су и са ме ауто кра-
ти зо ва не, те су са мим тим не рав но прав не и сла би је под ре ђе не ја-
чим. Ко смо по лит ски мо дел де мо кра ти је ко ји пре по ру чу је Деј вид 
Хелд, „пред ви ђа мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше 
на ци ја – др жа ва исто вре ме но – у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб 
из ме ђу раз ли чи тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо-
крат ских пра ва или на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста-
вља ње јед не не за ви сне скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они 
не по сред но би ра ју и ко ја им је од го вор на“.4) 

На тај на чин ло кал на са мо у пра ва се мо же ин те гри са ти и пре ра-
сти у пла не тар ну са мо у пра ву, кроз ко ју ће це ло чо ве чан ство од лу-
чи ва ти о соп стве ној суд би ни, па и о пла не тар ним осно ва ма ло кал-
не са мо у пра ве. Ти ме ће се ис кљу чи ти мо гућ ност да о суд бо но сним 
пи та њи ма чо ве чан ства, ру ко во де ћи се не ким про фи тер ским ин те-
ре си ма од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, стран ке или гру па ци је.

Пла не тар на са мо у пра ва не мо же се раз ви ја ти без ор га ни зо ва не 
бор бе пла не тар ног де мо крат ског по кре та, ко јом се мо ра од луч но 
су прот ста ви ти до бро ор га ни зо ва ном по кре ту ко ло ни за тор ске гло-
ба ли за ци је. За че ци та квог по кре та ја вља ју се не са мо у пот чи ње-
ним зе мља ма већ и у ко ло ни јал ним ме тро по ла ма. У САД „по ла ко 
по чи ње да се ства ра јед на но ва по ли тич ка схе ма пар ти ја у осно ви 
дво пар тиј ски си стем, по де љен по ста ву пре ма су штин ском пи та њу 
за јед ни це“. Јед на је стран ка гло бал не при вре де, а дру га стран ка 
ло кал не за јед ни це, ко ја „има са мо два ци ља: очу ва ње еко ло шке ра-
зно вр сно сти и це ло ви то сти, и об но ву на здра вим кул тур ним и еко-
ном ским прин ци пи ма ло кал не при вре де и ло кал них за јед ни ца“.5)

Ло кал на при вре да и ло кал на са мо у пра ва мо гли би над вла да ти 
гло ба ли стич ку при вре ду пу тем де мо крат ског удру жи ва ња са мо-
стал них при вред ни ка и ло кал них за јед ни ца на свим ни во и ма а на 
осно ву дру штве но це лис ход них и про фи та бил них раз вој них про-
гра ма. Мо дел по ве зи ва ња мо гао би су штин ски од го ва ра ти на чи ну 
4) Деј вид Хелд, Демократијаиглобалнипоредак,„Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1997., стр. 

316 и 317.
5) Глобализација (Вен дел Бе ри), исто, стр. 412. и 414.
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кон сти ту и са ња Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, ко ји оку пља бли-
зу јед не ми ли јар де свих за дру га ра на Пла не ти.

У де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та 
је сам на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве-
ре ни тет се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра-
ни чи ти, већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је.

Уме сто пар ла мен тар не, са вре ме ном дру штву је све нео п ход ни-
ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но ло-
ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. Ра ди 
одр жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу 
од лу ка ко је утје чу на њи хов жи вот“, због че га је „пар ти ци па тив на 
де мо кра ти ја про др ла у срж на шег вред но сног су ста ва“.6)

Не по сред на де мо кра ти ја под ра зу ме ва не по сред но уче шће 
свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих од-
лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној вла да ви ни и ње ним 
за ко ни ма мо ра се сма тра ти ква ли фи ко ва ним да бу де члан де мо са и 
су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство. Оба ве зу ју ће од лу ке 
тре ба да до но се са мо ли ца ко ја су тим од лу ка ма под врг ну та“, а „у 
од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив них од лу ка сва ки гра ђа нин 
мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да из ра зи сво је ми шље ње ко је 
ће се узе ти у об зир на исти на чин као и ми шље ње сва ког дру гог 
гра ђа ни на“.7)

Као прет по став ка су штин ске де мо кра ти за ци је, упо ре до са 
гло бал ном цен тра ли за ци јом вр ши се и ло кал на де цен тра ли за ци ја 
вла сти. У САД „ствар на по ли тич ка моћ с Кон гре са и пред сед ни ка 
пре ла зи на др жа ве, гра до ве, на се ља и су сед ства... Др жа ве су по-
ста ле нео ви сни је и са мо свој ни је у од но су на фе де рал ну вла ду, осо-
би то спрам фе де рал них за ко но дав них слу жби“.8) Слич ни про це си 
де цен тра ли за ци је од ви ја ју се и у дру гим раз ви је ним др жа ва ма, док 
се у не раз ви је ним зе мља ма под при ти ском гло бал них си ла по ли-
тич ка власт цен тра ли зу је да би би ла под ло жни ја њи хо вом ути ца ју. 

На су прот не фор мал ном гру пи са њу у бор би за се бич не про фи-
тер ске ин те ре се, све ви ше се ши ри не фор мал но гру пи са ње у бор би 
за оп ште дру штве не и оп ште чо ве чан ске ин те ре се. Не фор мал ним 
гру пи са њем на до ме шта се и од су ство по ли тич ких стра на ка на пла-

6)  John Na is bitt, Мегатрендови,“Гло бус“, За греб, 1985., стр. 167.
7)  Глобализација(Ро берт Дал), исто, стр. 202.
8)  John Na is bitt, исто, стр.109.
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не тар ном ни воу, ко је уоста лом и на на ци о нал ном ни воу „по сто је 
још са мо фор мал но“.9) За раз ли ку од стра на ка, ко је су пре о ку пи ра-
не соп стве ним ин те ре си ма, не фор мал не гру пе из ра жа ва ју аутен-
тич не ин те ре се сво јих гру па ци ја и за ла жу се за њи хо во оства ри ва-
ње, због че га су оне пра ви ве сни ци не по сред не де мо кра ти је.

 Оп ште на род ни де мо крат ски по крет Ср би је мо рао би се по-
ве зи ва ти и са ра ђи ва ти с од го ва ра ју ћим по кре ти ма дру гих зе ма ља 
у ства ра њу је дин стве ног пла не тар ног по кре та за оп ста нак и одр-
жи ви на пре дак чо ве чан ства. Без ор га ни зо ва не бор бе свих про гре-
сив них сна га чо ве чан ства не мо же би ти раз во ја не са мо ло кал не 
са мо у пра ве већ ни оп стан ка. У бор би за пра вед ни је ме ђу на род не 
од но се обес пра вље ни на ро ди и гра ђа ни се мо ра ју и не фор мал но и 
фор мал но по ве зи ва ти и са сво јим ини ци ја ти ва ма и зах те ви ма из ла-
зи ти на ме ђу на род ну сце ну.
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LOCALSELF-GOVERNMENTINEUROPEANINTEGRA-

TIONS
Summary

GlobaltendenciesspreadingthroughthewayofEuropean
integrations have imperiled development of local self
governmentandtheythreattodestroybothlocalselfgov
ernmentsandnationalsovereignty.Thishasinflictedharm
eventotheselfgovernmentsofWesternmetropoliswhere
antiglobalmovementhasbeengaining in strength, and
itindicatedthatsuchmovementmightgrowintoaglobal
planetarymovementofsuccessfuloppositiontotheharm
ful globalization. Development of local selfgovernment

9) Исто, стр. 169.
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hasbeenharmedalsobydominantpartocracywhichhas
beensuppressingandoppressingdemocraticaspirations
constantly. With its joint struggle for and about ruling
power,thepoliticalpartieshaveneglectedtheconcerntfor
jointinterestofthecitizensandgeneralinterestofsociety.
KeyWords:democratization, localselfgovernment,glo
balization,Europeanintegrations
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МЕЂУНАРОДНЕЗАЈЕДНИЦЕУ

УРЕЂИВАЊУИЗАШТИТИ
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Сажетак
Економскиипривредниразвојпоследњихдеценијакао
иубрзанаиндустријализацијаитехничкотехнолошки
напредакузприменуновихтехнологијаиповезивање
свихземаљауевропскеисветскеекономске,привред
не, саобраћајне и друге токове заснованим, у првом
реду,надостигнућиматехникеинаукедовеоједоод
ређеног степена и нивоа загађености основних при
роднихресурсаживогсвета.Тојенаметнулопотребу
дасваовазбивањаипроменеморајубитиобухваћене
и садржајем одређеног система  правних норми као
делаукупногдруштвеногсистема.
Тајбисистемправнихнормиутврдиоуслове,начин,
поступке и критеријуме за коришћење новихтехно
логијабезчеганемапривредногидруштвеногразвоја
свакепојединеземље,каоинапреткацелогчовечан
ства,аликојибидовеодосмањењаилиограничења
обликаи видова загађењаили угрожавањаживотне
срединеуцелиниилипојединихњенихсегмената,од
носнокојибидовеодо‘’одрживогразвоја’’.
Управозбогвеликогзначајауређивања,унапређењаи
заштитеживотне средине у целостиилипојединих
њенихсегмената: воде, ваздуха, земљишта,флореи
фаунеимеђународназаједницајепутемвишеунивер

* Ванредни професор Правног факултета у Нишу
1) Овај рад је урађен у окви ру про јек та број, 149043Д, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке 

Ре пу бли ке Ср би је.
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залних (под окриљем ОУН) или регионалних (Савет
Европе и Европска унија) правних аката поставила
правнестандардеуовојобластикојесупојединезе
мље,патакоинашаземља,дужнедаинплементирају
усвојенационалнозаконодавствокаоједанодатри
бутаправнедржаве.ТојеосновазаодређењеСрбије
каодржавеукојојсечврстоштитипринциподржи
вогразвоја.Управооовимправнимстандардимакоје
јеинашадржаваинплементиралатоком2005.године
доношењемновог‘’еколошког’’законодавства.
Кључне речи:животнасредина,заштита,уређива
ње,међународназаједница,ОУН,правнистандарди

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Tех нич ко-тех но ло шки раз вој и упо тре ба огром них из во ра енер-
ги је и си ро ви на у то ку два де се тог ве ка2) до вео је до то га да су 

чо ве ков рад умно го ме за ме ни ле или упот пу ни ле ма ши на, апа ра ти 
и ра зни дру ги уре ђа ји од ме та ла, пла сти ке или дру гих ма те ри ја ла, 
раз ли чи тих по го на и из во ра енер ги је ко ји су, му исти на олак ша ли, 
обо га ти ли и улеп ша ли жи вље ње, али га исто вре ме но и угро зи ли са 
ра зних стра на3). Ве ли ки број ма ши на чи ји је рад ауто ма ти зо ван и 
ком пју те ри зо ван, упо тре ба раз ли чи тих, чак и опа сних из во ра енер-
ги је и си ро ви на има ју огром ну про из вод ну моћ, али са дру ге стра-
не, и моћ уни шта ва ња или угро жа ва ња жи во та и здра вља љу ди, 
од но сно до во ђе ња у опа сност чо ве ко ве жи вот не и рад не сре ди не, 
па ти ме и осно ве ње го вог по сто ја ња, жи вље ња и оп стан ка4).

Упо тре ба ну кле ар не, тер мо ну кле ар не, елек трич не, сун че-
ве, као и дру гих из во ра енер ги је омо гу ћи ла је чо ве ку да са вла да 
огром на про стран ства на зе мљи и да их учи ни до ступ ним за ве о ма 
крат ко вре ме, да про дре у ду би ну зе мље или у огром на све мир ска 
или оке ан ска про стран ства про ди ру ћи све ви ше у тај не жи во та и 
при ро де, у тај не ма те ри је, али и са мо га се бе. Чо век је та ко от крио 
и пот чи нио се би та кве си ле, ство рио та ква сред ства и про на шао 
та кве тех но ло шке по ступ ке по мо ћу ко јих је у ве ли кој ме ри по стао 
го спо дар при ро де, а ти ме и сво је суд би не. Али те си ле има ју и опа-
сност од не кон тро ли са ног, не струч ног, не хат ног или пак на мер ног 
2) Д. Јо ва ше вић, М. Ра кић, Де мо кра ти ја и жи вот на сре ди на, Бе о град, 2009. го ди не, стр. 

116-121
3) Д. То дић, Са вре ме на по ли ти ка и пра во жи вот не сре ди не, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 

65-73
4) A. S. Bong hey, Man and En vi ron ment, Mac mil lan, 1971. go di ne, str. 89-115
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или дру гог не про ми шље ног по сту па ња и ши ре ња, те исто вре ме ног 
уни шта ва ња и оште ћи ва ња све га пред со бом про у зро ку ју ћи не по-
сред но и опа сност по жи вот ну сре ди ну5).

Ра зор на и уни шта ва ју ћа моћ енер ги је, си ро ви на и сред ста ва 
ко ја се ко ри сте у свим об ли ци ма про из вод ње и ис тра жи ва ња не 
са мо да је пер ма нент но при сут на и увек мо гу ћа, већ је и ре ал но 
оства ри ва. То нам, уоста лом, по ка зу ју број ни при ме ри из да ље, али 
и бли же про шло сти број них ин ду стриј ских, хе миј ских, нафт них и 
дру гих ак ци де на та, што је до ве ло до еко ло шке ка та стро фе не са гле-
ди вих раз ме ра. Се ти мо се са мо слу ча је ва за га ђе ња во де них то ко ва 
у ре ци Ибар услед ис пу шта ња ја ло ви не са те ри то ри је АП Ко со ва и 
Ме то хи је с кра ја 2002. го ди не или пак пре вр та ња же ле знич ких ци-
стер ни са отров ним, кан це ро ге ним и му то ге ним ви нил-хло ри дом у 
цен тру Бе о гра да на же ле знич кој те рет ној ста ни ци или ис пу шта ња 
ма зу та у Ду нав код Но вог Са да  у ав гу сту 2003  го ди не, као и ве-
ли ки по жа ри у  лет њим ме се ци ма го то во сва ке го ди не ко ји су са мо 
по след њи при ме ри ак ци ден тал ног угро жа ва ња жи вот не сре ди не 
са мо гу ћим те шким по сле ди ца ма по жи вот и здра вље љу ди6).

 По жа ри, по пла ве, екс пло зи је, ха ва ри је, тро ва ња, ак ци ден ти 
ра зних вр ста, оби ма и тра ја ња, че сте су по ја ве у ко ји ма ни су рет ке 
ни те шке, па и ка та стро фал не по сле ди це по жи вот ну сре ди ну, са 
ве ли ким бро јем људ ских жр та ва, те ле сних оште ће ња, угро жа ва ња 
или по вре де здра вља, али и огром ним ма те ри јал ним ште та ма по 
ва здух, во ду, зе мљу, фло ру, фа у ну и дру ге сег мен те ко је све у куп но 
чи не еко ло шку сре ди ну7). То је дру га, там на стра на и да нак тех нич-
ком и тех но ло шком про гре су по след њих по ла ве ка.

2.ПРАВНИРЕЖИМУРЕЂИВАЊАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Еко ном ски раз вој по след њих го ди на и убр за на ин ду стри ја-
ли за ци ја као и тех нич ко тех но ло шки на пре дак уз при ме ну но вих 
тех но ло ги ја и по ве зи ва ње на ше зе мље у европ ске и свет ске еко-
ном ске, при вред не, са о бра ћај не и дру ге то ко ве за сно ва ним, у пр-
вом ре ду, на до стиг ну ћи ма тех ни ке и на у ке до вео је до од ре ђе ног 
сте пе на и ни воа за га ђе но сти основ них при род них ре сур са жи вог 
све та. То је на мет ну ло по тре бу да сва ова зби ва ња и про ме не мо ра-
5) Д. Јо ва ше вић, За шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2005. го ди не, стр. 14-21 
6) В. Ни ко лић, Обра зо ва ње и за шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2003. го ди не, стр. 43-58
7) Д. То дић, В. Ву ка со вић, Еко ло шка кри за у све ту и од го вор ност ме ђу на род не за јед ни це, 

Бе о град, 2002. го ди не, стр. 56-72
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ју би ти об у хва ће не и са др жа јем од ре ђе ног си сте ма  прав них нор ми 
као де ла укуп ног дру штве ног си сте ма8).

Тај би си стем прав них нор ми9) утвр дио усло ве, на чин, по ступ-
ке и кри те ри ју ме за ко ри шће ње но вих тех но ло ги ја без че га не ма 
при вред ног и дру штве ног раз во ја зе мље и на прет ка ста нов ни штва, 
али ко ји би до вео до сма ње ња или огра ни че ња об ли ка и ви до ва за-
га ђе ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не у це ли ни или по је ди них 
ње них сег ме на та, од но сно ко ји би до вео до  ‘’одр жи вог раз во ја’’ 
основ них еле ме на та жи вот не сре ди не10). Су шти на је овог зах те ва 
да се из на ђу, уте ме ље и ин сти ту ци о на ли зу ју та ква оп ти мал на ре-
ше ња ко ја ће омо гу ћи ти, с јед не стра не, не сме та ни раз вој про це са 
про из вод ње и ко ри шће ња од ре ђе них ма ши на, уре ђа ја и апа ра та, 
опа сних из во ра енер ги ја и си ро ви на, а с дру ге стра не, ко ји обез бе-
ђу је не сме та ни и не у гро же ни  си стем за шти те жи вот не сре ди не у 
оном сте пе ну ко ји не ће штет но ути ца ти на жи вот и здра вље љу ди, 
од но сно оп ста нак жи вог све та на зе мљи11).

То под ра зу ме ва ускла ђи ва ње еко ном ског раз во ја са ин те ре си-
ма за шти те жи вот не сре ди не12), а што се у ве ли кој ме ри мо же по-
сти ћи про пи си ва њем еко ном ско-еко ло шких кри те ри ју ма13) ко ји би 
би ли пра ће ни од ре ђе ном за кон ском и под за кон ском ре гу ла ти вом, 
аде кват ним спро во ђе њем у жи вот про кла мо ва них и за ко ном за јем-
че них пра ва и оба ве за, од но сно утвр ђи ва ње ефи ка сног и ква ли-
тет ног си сте ма од го вор но сти, утвр ђи ва ње ефи ка сног ин сту ци о на-
ли зо ва ног си сте ма од ре ђе них ор га на и ор га ни за ци ја са по треб ним 
си сте мом овла шће ња на свим дру штве ним ни во и ма од ло кал не са-
мо у пра ве до ре пу блич ких ор га на упра ве уз вид ну по моћ на у ке и 
стру ке. Тек по ди за њем све сти код свих у по гле ду оства ри ва ња и 
ожи во тво ре ња пра ва сва ког чо ве ка на здра ву жи вот ну сре ди ну мо-
гу се оче ки ва ти по чет ни ус пе си у овој бор би чи ји не у спех до во ди 
у пи та ње и оп ста нак људ ског ро да уоп ште14).
8) гру па ауто ра, Еко ло шко пра во, Бе о град, 2004. го ди не, стр. 56-72
9) Г. Пет ко вић, Ре гу ла тор на ре фор ма у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, Прав ни жи вот, 

Бе о град, број 9/2008. го ди не, стр. 427-441 
10) S. Ball, S. Bel, En vi ron men tal Law, Lon don, 1991. go di ne, 189-201
11) В. Јол џић, Еко ло шко пра во др жа ве у тран зи ци ји, Бе о град, 2007. го ди не, стр. 56-82
12) O. Val let, L' ad mi ni stra tion de l' en vi ro ne ment, Pa ris, 1975. go di ne, str. 96-114
13) К. П. Јапп, Од го вор ност за угро жа ва ње око ли ша и иде ја еко ло шке пре вен ти ве, Со ци-

јал на еко ло ги ја, За греб, број 4/1996. го ди не, стр. 477-488
14) F. Van či na, Čovjekovа oko li na, Za greb, 1982. go di ne, str. 76-89
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Сто га ће мо се и ми ба ви ти јед ним сег мен том овог си сте ма 
ефи ка сне, ква ли тет не, бла го вре ме не, за ко ни те и пот пу не за шти те 
и уре ђи ва ња жи вот не сре ди не15). То је си стем прав них про пи са ко-
ји за објект ре гу ла ти ве има жи вот ну сре ди ну у це ло сти или по је-
ди не ње не сег мен те : во ду, ва здух, зе мљи ште, фло ру, фа у ну и сл. 
Но, у прав ној те о ри ји се у по след ње вре ме раз ви ја и схва та ње ко је 
има све ши ри круг за го вор ни ка  пре ма ко ме се ов де ипак ра ди о 
прав ном си сте му ко ји уре ђу је јед но и то бит но  пра во чо ве ка, пра во 
ко је ула зи у кор пус основ них,  фун да мен тал них, оп ште ци ви ли за-
циј ских и уни вер зал них људ ских пра ва  (Hu man Rights) – пра во на 
здра ву жи вот ну сре ди ну. Ово пра во је и у на шим устав ним ак ти ма 
ко ји су до не ти по след њих го ди на про кла мо ва но као основ но људ-
ско пра во чи ја је за шти та до би ла ка рак тер устав ног по сту ла та16).

Та ко је у чла ну 46. ра ни је ва же ће По ве ље о људ ским и ма њин-
ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма Др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра17) (у при ме ни до ју на 2006. го ди не) из ри чи то за јем че но 
пра во чо ве ка на здра ву жи вот ну сре ди ну, као и на бла го вре ме но и 
пот пу но оба ве шта ва ње о ње ном ста њу. У ис тој од ред би сто ји та ко-
ђе да је сва ко, а по себ но др жав на за јед ни ца, као и да су Ре пу бли ка 
Ср би ја, од но сно Ре пу бли ка Цр на Го ра као др жа ве чла ни це од го-
вор не за за шти ту жи вот не сре ди не, или ка ко то сто ји да је  сва ко 
оба ве зан да чу ва и уна пре ђу је жи вот ну сре ди ну.   

И но ви Устав Ре пу бли ке Ср би је18) из 2006. го ди не у чла ну 74. 
под на зи вом ‘’Здра ва жи вот на сре ди на’’  про пи су је да сва ко има 
пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и на бла го вре ме но и пот пу но 
оба ве шта ва ње о ње ном ста њу. Сва ко, а по себ но Ре пу бли ка Ср би ја 
и ауто ном на по кра ји на су од го вор ни за  за шти ту жи вот не сре ди не. 
И ко нач но, истом устав ном од ред бом је у ста ву 3. из ри чи то пред-
ви ђе но да је сва ко ду жан да чу ва и по бољ ша ва жи вот ну сре ди ну. 

Та ко ђе Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 89. под на зи вом:’’Чу-
ва ње на сле ђа’’ про пи су је да је сва ко ду жан да чу ва при род не рет ко-
15) М. Ма стро вић, Ак тив но сти на за шти ти око ли ша у Ре пу бли ци Хр ват ској с по себ ним 

освр том на Ја дран ско под руч је, По мор ски збор ник, Ри је ка, број 37/99. го ди не, стр. 131-
153

16) V. Jold zić, Eco logy law, Ge ne ral part, Bel gra de, 2007. go di ne, str. 19-28
17) Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре број 6/2003 од 28. фе бру а ра 2003. го ди не Ина че 

ова је По ве ља до не та као са став ни део Устав не по ве ље Др жав не за јед ни це Ср би ја и 
Цр на Го ра (Слу жбе ни лист Ср би ја и Цр на Го ра број 1/2003 од 4. фе бру а ра 2003. го ди-
не) ко ја је у чл. 3. као ци ље ве Ср би је и Цр не Го ре из ме ђу оста лог про кла мо ва ла и : 1) 
по што ва ње људ ских пра ва свих ли ца и 2) ускла ђи ва ње про пи са и прак се са европ ским 
и ме ђу на род ним стан дар ди ма.  

18) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 98/2006
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сти и на уч но, кул тур но и исто риј ско на сле ђе, као и дру га до бра од 
оп штег ин те ре са у скла ду са за ко ном По себ на је при то ме утвр ђе на 
од го вор ност за очу ва ње на сле ђа на стра ни Ре пу бли ке Ср би је, ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Ко нач но, при раз ма тра њу над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је у че-
твр том де лу Уста ва из 2006. го ди не у чла ну 97. тач ка 9. је про пи са-
но да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и :

1. обез бе ђу је одр жи ви раз вој, 
2. си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не, 
3. за шти ту и уна пре ђе ње биљ ног и жи во тињ ског све та и 
4. про из вод њу, про мет и пре воз оруж ја, отров них, за па љи вих, 

екс пло зив них, ра ди о ак тив них и дру гих опа сних ма те ри ја.
Та ко се пра во на жи вот ну сре ди ну19) ја вља у са вре ме ном све ту 

као јед но од основ них људ ских пра ва. Оно у свом са ста ву под ра-
зу ме ва20):

1. пра во на жи вот у здра вој жи вот ној сре ди ни,
2. пра во на одр жи ви еко ном ски раз вој у но вим тех но ло шким 

усло ви ма21),
3. пра во на ра ци о нал но ко ри шће ње при род них и енер гет ских 

ре сур са,
4. пра во на спре ча ва ње, сма њи ва ње и пре вен ци ју свих об ли ка 

по вре де, за га ђе ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не,
5. пра во на за шти ту ин те гри те та би ос фе ре укљу чу ју ћи и при-

род не кли мат ске усло ве и би о ло шку ра зно вр сност,
6. пра во на за шти ту од ‘’уво за’’ пр ља вих тех но ло ги ја,
7. пра во на до ступ ност ин фор ма ци ја о ста њу жи вот не сре ди не 

и о ње ној угро же но сти,
8. пра во на уче шће гра ђа на у по ступ ку од лу чи ва ња о раз во ју, 

уна пре ђе њу и за шти ти си сте ма  жи вот не сре ди не и 
9. пра во на од го ва ра ју ће обра зо ва ње и ја ча ње све сти у обла сти 

жи вот не сре ди не. 
19) Е. Па па фе ва, Одр жи ви раз вој и еко ефи ка сност, Го спо дар ство и око лиш, За греб, број 

57/2002. го ди не, стр. 396-399
20) Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 

8-9
21) И. Ци фрић, Одр жи ви раз вој и стра те ги ја за шти те око ли ша, Со ци јал на еко ло ги ја, За-

греб, број 3/2000. го ди не, стр. 233-248
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Под жи вот ном сре ди ном се, у сми слу чла на 3. За ко на о за шти-
ти жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је22), сма тра ју при род не и ра-
дом ство ре не вред но сти, као и уку пан про стор у ко ме чо век жи ви 
и у ко ме су сме ште на на се ља, до бра у оп штој упо тре би, ин ду стриј-
ски и дру ги објек ти. То зна чи да жи вот ну сре ди ну, ко ја пред ста-
вља пред мет уре ђи ва ња, упра вља ња, за шти те и очу ва ња у скло пу 
еко ло шког пра ва23), чи не две гру пе вред но сти24). То су: 1. при род-
не вред но сти и 2. ра дом ство ре не вред но сти. При род не вред но сти 
жи вот не сре ди не чи не: при род на бо гат ства, зе мљи ште, во де, шу-
ме, ва здух, биљ ни и жи во тињ ски свет. Ра дом ство ре не вред но сти 
жи вот не сре ди не су до бра ко ја је чо век ство рио, ко ја слу же за до-
во ља ва њу оп штих, за јед нич ких и по је ди нач них по тре ба чо ве ка, а 
на ме ње на су ста но ва њу, кул тур ним, обра зов ним, со ци јал ним, ре-
ли гиј ским и дру гим по тре ба ма чо ве ка. 

На исти на чин по јам и еле мен те жи вот не сре ди не су од ре ђи-
ва ли и ра ни је ва же ћи : За кон о осно ва ма си сте ма за шти те жи вот не 
сре ди не25) као и Ре зо лу ци ја о по ли ти ци за шти те жи вот не сре ди не 
у СР Ју го сла ви ји26)  као и Ре зо лу ци ја о по ли ти ци очу ва ња би о ди-
вер зи те та у СР Ју го сла ви ји27). За пра во у прав ној те о ри ји28) се мо-
гу раз ли ко ва ти две вр сте де фи ни ци ја ко је од ре ђу ју по јам жи вот не 
сре ди не. На и ме, жи вот на сре ди на се мо же схва ти ти у ши рем сми-
слу и у ужем сми слу. 

У ши рем сми слу жи вот на сре ди на под ра зу ме ва це ло куп но 
окру же ње чо ве чан ства и све со ци јал не, кул тур не и по ли тич ке од-
но се. Она се ис по ља ва и као при род на жи вот на сре ди на ко ју чо век 
ко ри сти као да ту и као ство ре ну (ан тро по ге ну) жи вот ну сре ди ну 
ко ју чо век сво јим ак тив но сти ма то ком вре ме на из гра ђу је и раз ви ја. 
Ова ко схва ће на жи вот на сре ди на у ши рем сми слу се по ду да ра са 
пој мом еко ло шког си сте ма ко ји озна ча ва функ ци о нал но је дин ство 
спољ них усло ва жи во та ко ји се уза јам но пре пли ћу и ко ји сто је у 
по врат ној ве зи са свим жи вим би ћи ма. У ужем сми слу жи вот на 
22)  Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број : 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 43/94 и 53/95
23)  О. Ни ко лић, ИППЦ ди рек ти ве и ње не крат ко роч не и ду го роч не по сље ди це на за шти ту 

око ли ша у зе мља ма ЕУ од но сно зе мља ма тран зи ци је, Го спо дар ство и око лиш, За греб, 
број 56/2002. го ди не, стр. 285-287

24)  С. Ној ко вић, Но ви кон цепт за шти те ва зду ха у Ре пу бли ци Ср би ји, Прав ни жи вот, Бе о-
град, број 9/2008. го ди не, стр. 443-449

25)  Слу жбе ни лист СРЈ број 24/98, 24/99 и 44/99
26)  Слу жбе ни лист СРЈ број 31/93
27)  Слу жбе ни лист СРЈ број 22/94
28)  Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, оп. цит. стр. 7
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сре ди на се од ре ђу је са мо као скуп при род них усло ва жи во та чо-
ве чан ства тј. она об у хва та фло ру, фа у ну и при род не ре сур се (во ду, 
ва здух, зе мљи ште и шу ме). 

Чо век и при ро да су од нај ста ри јих вре ме на би ли ме ђу соб но 
те сно по ве за ни и уза јам но усло вље ни. Они за пра во чи не ди на-
мич ки и је дин стве ни си стем ко ји се на ла зи у не пре ста ном про це су 
кре та ња, раз ви ја ња и уса вр ша ва ња. Ње га у сва ком тре нут ку ка рак-
те ри шу : ком плек сност и ин тер ак ци ја у чи јој се осно ви на ла зи дав-
на шња чо ве ко ва же ља  да оства ри жи вот у хар мо ни ји са при ро дом. 

Упра во из тог раз ло га чо век пред у зи ма раз ли чи те и број не ак-
тив но сти ко ји ма ства ра и ме ња при ро ду, а с дру ге стра не та ко из-
ме ње на при ро да ути че на ква ли тет чо ве ко вог жи во та. Но, у том 
не пре ста ном тра га њу за је дин ством, сто ји као Да ма клов мач, опа-
сност да чо век сво јим ак тив но сти ма угро зи жи вот ну сре ди ну у ве-
ћем или ма њем оби му, од но сно у кра ћем или ду жем тра ја њу. За-
пра во жи вот на сре ди на од ре ђу је у ве ли кој ме ри и ква ли тет жи во та 
чо ве ка, ње го вог здра вља, па и ње го вог ра да.

Прав ни си стем за шти те жи вот не сре ди не29) (или еко ло шко 
пра во)30) као део ин те грал ног дру штве ног, по ли тич ког, еко ном ског 
и со ци јал ног си сте ма са сто ји се од  две ве ли ке обла сти. 

Пр ву област чи не про пи си ко ји ин сти ту ци о на ли зу ју или по-
ста вља ју осно ве уре ђи ва ња, за шти те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре-
ди не31) у це ли ни или по је ди них ње них сег ме на та : во де, ва зду ха, 
зе мљи шта, жи во тињ ског и биљ ног све та. У окви ру ове обла сти 
раз ли ку ју се две вр сте про пи са : 1) про пи си на чел ног, де кла ра тив-
ног ка рак те ра у пр вом ре ду устав но прав ни про пи си32) , ко ји утвр-
ђу ју на че ла за шти те, одр жа ва ња и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не 
и кон сти ту и шу основ но пра во чо ве ка – пра во на здра ву жи вот ну 
29)  Си стем прав них про пи са у обла сти за шти те жи вот не сре ди не је по де љен у шест де-

ло ва. То су: 1) за шти та при ро де, 2) за шти та при род них рет ко сти, 3) за шти та во де и 
зе мљи шта од за га ђи ва ња, 4) за шти та ва зду ха од за га ђи ва ња, 5) за шти та од бу ке и ви-
бра ци је и 6) за шти та од јо ни зу ју ћих и ра ди о ло шких зра че ња

30)  У прав ној те о ри ји се за ову гра ну пра ва упо тре бља ва на зив пра во жи вот не сре ди не 
или еко ло шко пра во – en vi ron men tal law. Но, по ред ових тер ми на, ве ли ки број ауто ра 
при по ку ша ју да об ја сни сло же не прав не од но се  ко је из у ча ва пра во жи вот не сре ди не 
ко ри сти из раз ''еко ло шко прав ни од нос''.

31)  Ј. Оме јец, Управ но прав ни аспект пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За греб, 1996. го ди не, 
стр. 3-35

32)  Ви ди: Р. Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Бе о град, 1995. го ди не; Д. 
Сто ја но вић, Устав но пра во,  Ниш, 2002. го ди не



стр:167188.

- 175 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

сре ди ну33)  и 2) про пи си кон сти ту тив ног ка рак те ра, у пр вом ре ду 
управ но прав ног ка рак те ра ко ји чи не пра во жи вот не сре ди не или 
еко ло шко пра во у нај ши рем сми слу ре чи. Овим се про пи си ма 
утвр ђу ју осно ве си сте ма за шти те, уна пре ђе ња и одр жа ва ња жи-
вот не сре ди не, оба ве зе и од го вор но сти по је ди них су бје ка та, на чин 
и по сту пак пред у зи ма ња од ре ђе них де лат но сти ових су бје ка та из 
окви ра сво јих овла шће ња34). 

Ме ђу овим про пи си ма по себ но се ис ти чу они ко ји у пр ви план 
ефи ка сне за шти те жи вот не сре ди не ста вља ју чо ве ка - по је дин ца и 
гра ђа не у це ли ни35). Док је ра ни је у на шој др жа ви био вла да ју ћи 
прин цип у обла сти уре ђе ња и за шти те жи вот не сре ди не - си стем 
по де ље не за ко но дав не над ле жно сти (из ме ђу са ве зних и ре пу блич-
ких про пи са) да нас Ре пу бли ка Ср би ја сход но устав ним ре ше њи-
ма пре у зи ма оба ве зу и од го вор ност за уре ђе ње и за шти ту жи вот не 
сре ди не. 

Та ко су се у окви ру ра ни је ва же ћих про пи са раз ли ко ва ли са ве-
зни (про пи си до не ти од стра не ор га на СФРЈ, од но сно СРЈ) и ре пу-
блич ки про пи си. Ме ђу са ве зним про пи си ма по себ но су се ис ти ца-
ли: 1) За кон о осно ва ма си сте ма за шти те жи вот не сре ди не, 2) За кон 
о за бра ни из град њи ну кле ар них елек тра на у СР Ју го сла ви ји36) и 
3) За кон о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња37) . Ме ђу ре пу блич ким 
про пи си ма у прет ход ном пе ри о ду по себ но су се ис ти ца ли сле де ћи 
про пи си ко ји су би ли на сна зи до 2005. го ди не: 1) За кон о за шти ти 
жи вот не сре ди не, 2) За кон о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ма38), 
3) За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма39)  и 4) За кон о за бра ни пу ше ња 
у за тво ре ним про сто ри ја ма40).

Дру гу област чи не про пи си ко ји ма се утвр ђу је од го вор ност 
по је ди на ца и прав них ли ца за про пу сте (не чи ње ње) или де лат но-
сти ко ји ма се кр ше про пи си из обла сти за шти те, очу ва ња и уна-
33)  Ј. Пи хлер, Д. Пран чић, За кон о вар ству око ља с ко мен тар јем, Љу бља на, 1994. го ди не, 

14-26
34)  Т. Стро јин, Увод в пра во око ља, Љу бља на, 1987. го ди не, стр. 89-97
35)  Р. Ми ли са вље вић, При род на сре ди на, иде о ло ги ја и на у ка, Бе о град, 1988. го ди не, стр. 

67-83
36)  Слу жбе ни лист СРЈ број 12/95
37)  Слу жбе ни лист СРЈ број 46/96
38)  Слу жбе ни гла сник број 25/96 и 26/96
39)  Слу жбе ни гла сник број : 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 и 48/94
40)  Слу жбе ни гла сник број 16/95
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пре ђи ва ња жи вот не сре ди не. То су ка зне но прав ни про пи си41). У 
окви ру ове обла сти се раз ли ку ју три вр сте про пи са42) : 

1) кри вич но прав ни про пи си43)  ко ји пред ви ђа ју еко ло шка кри-
вич на де ла или нај те же об ли ке про тив прав ног по на ша ња 
по је ди на ца (фи зич ких ли ца)  ко ји ма се те шко, ду го трај но и 
у ве ли кој ме ри на но си ште та или се  по вре ђу је жи вот на сре-
ди на или по је ди не ње не вред но сти44), 

2) при вред но пре ступ ни про пи си45)  ко ји пред ви ђа ју еко ло шке 
при вред не пре сту пе као об лик дру штве но штет ног по на-
ша ња прав них ли ца, од го вор них ли ца у прав ним ли ци ма и 
пред у зет ни ка за кр ше ње про пи са из ове обла сти и 

3) пре кр шај ни или ад ми ни стра тив но ка зне ни про пи си46) ко ји 
пред ви ђа ју еко ло шке пре кр ша је по је ди на ца, пред у зет ни ка, 
прав них ли ца и од го вор них ли ца у прав ним ли ци ма за нај-
бла же вр сте про тив прав них по на ша ња ко ји ма се про у зро ку-
ју нај бла же вр сте по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну.

Сви ови про пи си без об зи ра да ли при па да ју пр вој или дру-
гој обла сти мо гу се по де ли ти пре ма из во ру на две вр сте. То су : 1) 
про пи си ме ђу на род ног ка рак те ра47) и  2) про пи си на ци о нал ног ка-
рак те ра. Са мо ови по след њи има ју оба ве зу ју ћу сна гу и не по сред ну 
при ме њи вост на кон крет не слу ча је ве у прак си на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је. Ме ђу про пи си ма на ци о нал ног ка рак те ра без об зи-
ра да ли при па да ју пр вој или дру гој гру пи, раз ли ку ју се про пи си 
41)  Д.  Јо ва ше вић, Лек си кон кри вич ног пра ва, Бе о град, 2006. го ди не, стр. 389
42)  В. Јол џић, Кри вич на, ди сци плин ска и ма те ри јал на од го вор ност за за га ђи ва ње жи вот не 

сре ди не, ка зне на по ли ти ка у обла сти за шти те жи вот не сре ди не у све ту и код нас, Бе о-
град, 2007. го ди не, стр. 21-38 

43)  Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 2002. го ди не ; З. 
Сто ја но вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 2002. го ди не ; гру па 
ауто ра, Ко мен тар Кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 1995. го ди не

44)  В. Јол џић, Еко ло шки кри ми на ли тет у пра ву и ствар но сти, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 
134-149

45)  Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар За ко на о при вред ним пре сту пи ма са суд ском прак сом,  Бе о-
град, 2001. го ди не; Д. Јо ва ше вић, При вред ни пре сту пи у суд ској прак си – Прак ти кум, 
Бе о град, 2001. го ди не; Љ. Јо ва но вић, М. Је ла чић, Пре кр ша ји и при вред ни пре сту пи, 
Бе о град, 1997. го ди не; О. Пе рић, С. Пи хлер, М. Гру бач, Осно ви пра ва о при вред ним 
пре сту пи ма, Но ви Сад, 1981. го ди не

46)  П. Ди ми три је вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град, 2001. го ди не; С. Пи хлер, Пре кр шај но 
пра во, Но ви Сад, 2000. го ди не; Д. Јо ва ше вић, Збир ка за ко на о пре кр ша ји ма са ко мен та-
ром и прак сом, Бе о град, 2000. го ди не; Ђ. Ђор ђе вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град, 2004. 
го ди не; М. Је ла чић, Пре кр шај но пра во – те о ри ја и прак са, Бе о град, 2004. го ди не; П. 
Ди ми три је вић, Д. Јо ва ше вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град, 2005. го ди не  

47)  Д. То дић, В. Ву ка со вић, Ме ђу на род не ор га ни за ци је и ме ђу на род на са рад ња у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не, Бе о град, 1999. го ди не, стр. 121-134



стр:167188.

- 177 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

пре ма до но си о цу, прав ном зна ча ју и ва жно сти. Та ко се они де ле 
у две гру пе: 1) за кон ске про пи се (ко је до но си На род на скуп шти-
на Ре пу бли ке Ср би је) и 2) под за кон ски про пи си (уред бе, на ред бе, 
пра вил ни ци, по слов ни ци, од лу ке, ре ше ња  и сл.).   

3.МЕЂУНАРОДНОПРАВНИАСПЕКТИУРЕЂИВАЊА
ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Бу ду ћи да ри зик ак ци ден тал ног угро жа ва ња жи вот не сре ди-
не пред ста вља екс пан зив ну по ја ву ко ја не по зна је гра ни це из ме ђу 
на ро да, др жа ва, па и кон ти не на та, то је ло гич но да је ме ђу на род на 
за јед ни ца ра но уочи ла по тре бу је дин стве ног са гле да ва ња на чи на, 
по сту па ка и усло ва за по ста вља ње си сте ма све о бу хват не, пот пу не, 
ефи ка сне и ква ли тет не за шти те, уре ђи ва ња и уна пре ђи ва ња жи-
вот не сре ди не у це ли ни или по је ди них ње них сег ме на та48). С дру ге 
стра не, та ме ђу на род на за јед ни ца49) је пра вил но уочи ла опа сност 
од раз ли чи тих об ли ка и ви до ва по вре ђи ва ња или угро жа ва ња жи-
вот не сре ди не50). 

По ла зе ћи од то га да нас је у ме ђу на род ним окви ри ма51) по-
ста вље на је дин стве на осно ва у прав цу ус по ста вља ња ‘’одр жи вог 
раз во ја’’ жи вот не сре ди не у скла ду са еко ном ским и дру штве ним 
по тре ба ма52). На и ме, то је но ви дру штве ни од нос пре ма жи вот ној 
сре ди ни, про сто ру и при род ним ре сур си ма са пу ном све шћу по-
сто ја ња од го вор но сти пред бу ду ћим ге не ра ци ја ма53). Ти ме су по-
ста вље ни осно ви но ве гра не пра ва – ме ђу на род ног пра ва жи вот не 
сре ди не ко ја утвр ђу је си стем ре ле вант них ме ђу на род них стан дар-
да ина у гу ри са них у ак ти ма уни вер зал них (ОУН)54) и ре ги о нал них 
(Са вет Евро пе, Европ ска уни ја и др.) ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
48)  М. Нин ко вић, За шти та жи вот не сре ди не и еко ло шке пар ни це у САД, Бе о град, 2004. 

го ди не, стр. 112-123
49)  P. W. Bir nie, In ter na ti o nal Law ad the En vi ron men tal, Ox ford, 2002. go di ne, str. 153-168
50)  П. Ко ма ди нић, М. Мар ков чић, Ж. Ки пе рош, При мје на ме ђу на род них стан дар да си гур-

но сти на мо ру и за шти те око ли ша у Ре пу бли ци Хр ват ској, По мор ски збор ник, Ри је ка, 
2002. го ди не, стр. 23-34

51)  In ter na ti o nal En vi ron men tal Law, Ha gue, 1995. go di ne, str. 89-121
52)  М. Црб но бр ња, Чо век, жи вот на сре ди на и еко ном ски раз вој, Бе о град, 1984. го ди не, 

стр. 113-132
53)  А. Шун да лић, Еко ло шка сви јест мла дих из ме ђу одр жи вог раз во ја о тех но цен три зма, 

Со ци јал на еко ло ги ја, Зaгреб, број 4/2007. го ди не, стр. 279-296
54)  М. Сер шић, Ује ди ње ни на ро ди и за шти та око ли ша, Хр ват ска и Европ ска уни ја, За-

греб, 1996. го ди не, стр. 321-333
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за ко је по сто ји оба ве за по је ди них др жа ва да их ин пле мен ти ра ју у 
сво је на ци о нал но за ко но дав ство.

Та ко је, у окви ру и под по кро ви тељ ством ОУН, одр жа но ви-
ше ме ђу на род них на уч них и струч них ску по ва55) ме ђу ко ји ма се, 
по свом зна ча ју, из два ја ју сле де ћи: Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о 
чо ве ко вој сре ди ни одр жа на у Сток хол му 1972. го ди не, Кон фе рен-
ци ја о људ ским на се љи ма одр жа на у Ван ку ве ру 1976. го ди не, XII 
Ме ђу на род ни кон грес за кри вич но пра во одр жан у Хам бур гу 1979. 
го ди не, За се да ње Управ ног са ве та Про гра ма УН за чо ве ко ву око-
ли ну одр жа но у Нај ро би ју 1976. го ди не56) итд.

У пе ри о ду од 1992. до 1998. го ди не у све ту је, та ко ђе, одр жа но 
ви ше ме ђу на род них ску по ва на ко ји ма су раз ма тра на број на пи-
та ња одр жи вог раз во ја жи вот не сре ди не57) на Зе мљи ној ку гли као 
што су58): 

1. Свет ска кон фе рен ци ја о људ ским пра ви ма одр жа на у Бе чу 
1993. го ди не, 

2. Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ста нов ни штву и раз во ју одр-
жа на у Ка и ру 1994. го ди не, 

3. Свет ски са мит о со ци јал ном раз во ју одр жан у Ко пен ха ге ну 
1995. го ди не, 

4. Че твр та свет ска кон фе рен ци ја о же на ма одр жа на у Пе кин гу 
1995. го ди не, 

5. Дру га кон фе рен ци ја УН о људ ским на се љи ма одр жа на у 
Истам бу лу 1996. го ди не и 

6. Свет ски са мит о хра ни одр жан у Ри му 1996. го ди не итд.
И мно ге ме ђу на род не ор га ни за ци је и ор га ни су, та ко ђе, по-

след њих го ди на два де се тог ве ка уоча ва ју ћи опа сност од да љег 
угро жа ва ња, уни шта ва ња, па и упро па шћи ва ња жи вот не сре ди не, 
пред у зи ма ле број не ме ре, ор га ни зо ва ле са ве то ва ња и ску по ве са 
ци љем про мо ци је кон цеп та одр жи вог раз во ја жи вот не сре ди не59) 

55)  В. Ву ка со вић, За шти та и уна пре ђе ње чо ве ко ве сре ди не – ме ђу на род но прав но ре гу ли-
са ње, Бе о град, 1980. го ди не, стр. 56-68

56)  На по ри Ује ди ње них на ци ја за бо љу жи вот ну сре ди ну, Са ве зно ми ни стар ство за раз вој, 
на у ку и жи вот ну сре ди ну, Бе о град, 1997. го ди не

57)  S. Ci goj, Law and En vi ron ment, Be o grad, 1971. go di ne, str. 43-49
58)  В. Јол џић, Кон вен ци је од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не и ин те ре са Ре пу бли ке 

Ср би је, Бе о град, 2006. го ди не, стр. 24-52
59)  Ж. Ка лу ђе ро вић, Ге нет ски мо ди фи ко ва на хра на – пр вих два на ест го ди на – ста ње и 

пер спек ти ве, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, број 2/2008. го ди не, стр. 167-181
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на ло кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном и уни вер зал ном (гло бал-
ном) ни воу60). Ме ђу овим ин сти ту ци ја ма се по свом зна ча ју и де-
лат но сти по себ но ис ти чу: 

1. Ко ми си ја УН за одр жи ви раз вој,  
2. Про грам УН за жи вот ну сре ди ну,  
3. Про грам УН за раз вој,  
4. Свет ска ме те о ро ло шка ор га ни за ци ја, 
5. Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја и 
6. Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз вој. 
У овом по гле ду је та ко ђе ве ли ки зна чај и ни за не вла ди них ор-

га ни за ци ја ши ром све та. 
У обла сти еко ло шког пра ва у зна чај ној ме ри се ис ти чу про пи-

си ме ђу на род ног ка рак те ра. Они мо гу би ти уни вер зал ног ка рак-
те ра (до не ти у окви ру и под окри љем Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја или ње них по је ди них ор га на) или ре ги о нал ног ка рак те ра 
(до не ти од стра не ре ги о нал них ор га ни за ци ја као што су : Са вет 
Евро пе, Европ ска уни ја, АСЕ АН, Африч ка уни ја, Уни ја ју жно а ме-
рич ких и ка риб ских зе ма ља и сл.) не ма ју не по сред ну при ме њи вост 
у кон крет ним слу ча је ви ма, већ тек ка да и уко ли ко их по је ди на зе-
мља при хва ти, пот пи ше и по том ра ти фи ку је у на ци о нал ном пар-
ла мен ту чи ме та кав про пис по ста је ин те грал ни део на ци о нал ног 
за ко но дав ства61).

Но, зна чај и сна га ових ме ђу на род них про пи са62) чак и ка да 
ни су фор мал но из вор пра ва и оба ве за из ове обла сти је у то ме што 
стан дар де и нор ма ти ве ко је са др же ови про пи се упра во због ка-
рак те ра ак ци ден тал ног угро жа ва ња жи вот не сре ди не ко је че сто не 
по зна је гра ни це из ме ђу зе ма ља че сто др жа ве при ме њу ју и уно се 
у свој прав ни и дру штве ни жи вот че сто и пре фор мал ног при сту-
па ња од ре ђе ним ор га ни за ци ја ма, од но сно ме ђу на род но прав ним 
ак ти ма63).

По ред кон вен ци ја, спо ра зу ма, ре зо лу ци ја, ди рек ти ва и пре-
по ру ка као из во ра ме ђу на род ног еко ло шког пра ва, као из во ри ове 

60)  С. Ку шлер, Еко ло ги ја и ка пи та ли зам, Со фиа, 1985. го ди не, стр. 43-57
61)  Do cu ments in Euro pean Com mu nity En vi ron men tal Law, Lon don, 2005. go di ne, str. 115-

132
62)  J. Eb bes son, Ac cess to ju sti ce in en vi ron men tal mat ters in the EU, Ha gue, Lon don, New 

York, 2002. go di ne, str. 137-152
63)  J. Ro bin son, J. Bar ton, C. Dod well, M. Heydon, L. Mit ton, Cli ma te chan ge law: emis si ons 

tra ding in the EU, Lon don, 2007. go di ne, str. 215-232
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мла де гра не пра ва у сва ком слу ча ју пред ста вља ју и за кљу че ни ме-
ђу на род ни уго во ри из ме ђу две или ви ше др жа ва. Ра ди се о уго-
во ри ма ко је за кљу чу ју над ле жни др жав ни ор га ни (ми ни стар ство 
спољ них по сло ва) ко ји по том би ва ју ра ти фи ко ва ни у на ци о нал ном 
пар ла мен ту. Ови уго во ри мо гу да уре ђу ју од но се у обла сти жи-
вот не сре ди не у це ло сти или по је ди них ње них сег ме на та (во де, 
ва зду ха, зе мљи шта, фло ре или фа у не) из ме ђу две др жа ве – па се 
на зи ва ју би ла те рал ни уго во ри, или да уре ђу ју од но се из ме ђу три 
др жа ве (три ла те рал ни уго во ри) или из ме ђу ви ше др жа ва (ре ги о-
нал ни или уни вер зал ни уго во ри). Пре ма про стор ном до ме ту ова ко 
за кљу че них уго во ра, раз ли ку ју се :а)  оп шти, б) ре ги о нал ни и в) 
су бре ги о нал ни уго во ри64).

Ме ђу ме ђу на род ним про пи си ма ко ји уре ђу ју област за шти те 
жи вот не сре ди не65), а ко је је на ша зе мља пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла 
и ко је су та ко по ста ле део ин те грал ног на ци о нал ног прав ног си сте-
ма на ла зе се сле де ћи про пи си66) : 

1. Европ ска кон вен ци ја о за шти ти жи во ти ња у ме ђу на род ном 
пре во зу67),  

2. Кон вен ци ја о мо чвар ним под руч ји ма ко ја су од ме ђу на род-
ног зна ча ја по себ но као пре би ва ли ште пти ца мо чва ри ца – 
Рам сар ска кон вен ци ја68), 

3. Ме ђу на род на кон вен ци ја за за шти ту пти ца69), 
4. Оквир на кон вен ци ја УН о про ме ни кли ме са анек си ма70), 
5. Ба зел ска кон вен ци ја о кон тро ли пре ко гра нич ног пре ла за 

опа сних от па да и њи хо вом од ла га њу71), 
6. Кон вен ци ја о ме ђу на род ном про ме ту угро же них вр ста ди-

вље фа у не и фло ре72), 
7. Кон вен ци ја о би о ло шкој ра зно вр сно сти73), 
8. Кон вен ци ја о спре ча ва њу за га ђи ва ња мо ра от па ци ма и дру-

гим ма те ри ја ма74), 
64)  В. Јол џић, Кон вен ци је од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не и ин те ре са Ре пу бли ке 

Ср би је, Бе о град, 2006. го ди не, стр. 32-33
65)  J. Thor nton, S. Bec kwith, En vi ron men tal Law, Lon don, 1997. go di ne, str. 89-116
66)  Vi še: H. Ha ša ni, Čo vje ko va sre di na i UN, Be o grad, 1980. go di ne, str. 57-82
67)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/92
68)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 9/77
69)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 6/73
70)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/97
71)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/99
72)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 11/2001
73)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 11/2001
74)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 13/77
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9.   Кон вен ци ја о за шти ти Сре до зем ног мо ра од за га ђи ва ња75), 
10. Ме ђу на род на кон вен ци ја о ин тер вен ци ји на отво ре ном мо-

ру за слу чај не сре ће ко ја про у зро ку је или мо же да про у зро-
ку је за га ђи ва ње наф том76), 

11. Ме ђу на род на кон вен ци ја о осни ва њу Ме ђу на род ног фон да 
за на кна ду ште те услед за га ђи ва ња наф том77), 

12. Ме ђу на род на кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но сти за 
ште ту про у зро ко ва ну за га ђи ва њем наф те78),

13. Про то кол о са рад њи про тив за га ђи ва ња Сре до зем ног мо ра 
наф том и дру гим штет ним ма те ри ја ли ма у слу ча ју уде са79), 

14. Про то кол о по себ но за шти ће ним под руч ји ма Сре до зем ног 
мо ра80), 

15. Про то кол о спре ча ва њу за га ђи ва ња Сре до зем ног мо ра 
услед по та па ња отров них и дру гих ма те ри ја ла са бро до ва и 
ва зду хо пло ва81), 

16. Про то кол о за шти ти Сре до зем ног мо ра од за га ђи ва ња са 
анек си ма82), 

17. Ме ђу на род на кон вен ци ја о спре ча ва њу за га ђи ва ња мо ра са 
бро до ва са про то ко лом83), 

18. Ме ђу на род на кон вен ци ја о спре ча ва њу за га ђи ва ња мо ра 
уљем84), 

19. Спо ра зум о за шти ти во да ре ке Ти се и ње них при то ка од 
за га ђе ња85), 

20. Беч ка кон вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча са два при-
ло га86), 

21. Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли-
ким уда ље но сти ма – ЕМЕР87), 

22. Мон тре ал ски про то кол о суп стан ци ја ма ко је оште ћу ју 
озон ски омо тач88), 

75)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 12/77 
76)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/77
77)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 3/77
78)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 7/77
79)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 12/77
80)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 9/85
81)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 12/77
82)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/90
83)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/85
84)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 60/73
85)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/90
86)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/90
87)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 11/86 и 2/87
88)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 16/90
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23. Беч ка кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но сти за ну кле ар не 
ште те89), 

24. Кон вен ци ја о ра ном оба ве шта ва њу о ну кле ар ним не сре ћа-
ма90), 

25. Кон вен ци ја о фи зич кој за шти ти од ну кле ар них ма те ри ја91), 
26. Кон вен ци ја о пру жа њу по мо ћи у слу ча ју ну кле ар них не-

сре ћа или ра ди о ло шке опа сно сти92), 
27. Кон вен ци ја о за шти ти свет ске кул тур не и при род не ба шти-

не93),
28. Ме ђу на род на кон вен ци ја за за шти ту би ља94),
29. Мон тре ал ски про то кол о суп стан ци ја ма ко је оште ћу ју 

озон ски омо тач95) и
30. Кон вен ци ја о са рад њи и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду-

нав96),
Због по себ ног зна ча ја за област уре ђе ња, уна пре ђе ња и ква-

ли тет не, ефи ка сне и бла го вре ме не за шти те жи вот не сре ди не  је сте 
и по тре ба да се у на ред ном пе ри о ду од стра не над ле жних ор га на 
пот пи шу, од но сно од стра не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би-
је ра ти фи ку ју и дру ги, у ме ђу вре ме ну до не ти ме ђу на род ни ак ти из 
ове обла сти. То су на ро чи то сле де ћи ак ти :

1. Кон вен ци ја о очу ва њу ми гра тор них вр ста ди вљих жи во ти ња 
– Бон ска кон вен ци ја из 1979. го ди не,

2. Кон вен ци ја о очу ва њу ди вљег биљ ног и жи во тињ ског све-
та и при род них ста ни шта Евро пе – Берн ска кон вен ци ја из 
1979. го ди не,

3. Кон вен ци ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко-
гра нич ном кон тек сту – Же нев ска кон вен ци ја из 1991. го ди-
не,

4. Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде-
са – Хел син шка кон вен ци ја из 1992. го ди не,

5. Кон вен ци ја о за шти ти и ис ко ри шћа ва њу тран сгра нич них во-
до то ко ва и ме ђу на род них је зе ра – Хел син шка кон вен ци ја из 
1992. го ди не,

6. Кон вен ци ја о спре ча ва њу ве ћих ин ду стриј ских ак ци де на та – 
Же нев ска кон вен ци ја из 1993. го ди не,

89)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 5/77
90)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 15/89
91)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 9/85
92)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 4/91
93)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 8/74
94)  Слу жбе ни лист ФНРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 7/55
95)  Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре Ме ђу на род ни уго во ри број 2/2004
96)  Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре Ме ђу на род ни уго во ри број 4/2003
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7. Кон вен ци ја о про це ду ри прет ход ног до би ја ња са гла сно сти 
за из ве сне опа сне хе ми ка ли је и пе сти ци де у ме ђу на род ној 
тр го ви ни – Ро тер дам ска кон вен ци ја из 1998. го ди не и 

8. Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном пре во зу опа сних те ре та 
уну тра шњим плов ним пу те ви ма из 2000. го ди не97).

4.САВЕТЕВРОПЕИЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Тех нич ко-тех но ло шки раз вој по след њих де це ни ја про шлог 
ве ка ство рио је мно ге и ра зно вр сне из во ре опа сно сти за жи вот-
ну сре ди ну. Та кво угро жа ва ње чо ве ко ве жи вот не и рад не сре ди не 
про из во ди ве ли ку ште ту љу ди ма, њи хо вом жи во ту, те ле сном ин-
те гри те ту, здра вљу, имо ви ни али и дру гим вред но сти ма угро жа-
ва ју ћи исто вре ме но и осно ве оп стан ка са мог људ ског ро да. За то је 
ме ђу на род на за јед ни ца утвр ди ла низ ме ра, по сту па ка и сред ста ва 
са ци љем да се от кло не, спре че или ума ње из во ри угро жа ва ња жи-
вот не сре ди не98). По што се ра ди о гло бал ном про бле му ко ји угро-
жа ва ве ли ке про сто ре, то је ло гич на и за бри ну тост ме ђу на род не за-
јед ни це за очу ва ње жи вот не сре ди не. За на шу зе мљу ко ја се на ла зи 
у фа зи те ме љи те ре фор ме, не са мо дру штве ног, по ли тич ког, већ 
и прав ног си сте ма, од по себ ног је зна ча ја пи та ње хар мо ни за ци-
је про пи са на ци о нал ног до ма ћег за ко но дав ства са ме ђу на род ним 
про пи си ма, у пр вом ре ду са европ ским про пи си ма и европ ским 
прав ним стан дар ди ма99). 

У том сми слу са аспек та за шти те жи вот не сре ди не и от кла-
ња ња ште те ко ја је иза зва на мо гу ћим из во ри ма угро жа ва ња ове 
сре ди не од по себ ног су зна ча ја сле де ће кон вен ци је Са ве та Евро-
пе100) (као нај ста ри је европ ске ин те гра тив не ор га ни за ци је чи ји је 
као пе де се ти члан по ста ла на ша др жа ва 2002. го ди не). То су101): 1) 
Кон вен ци ја о за шти ти (очу ва њу) европ ске ди вља чи и при род них 
ста ни шта из 1979. го ди не, 2) Кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но-
сти за ште те на ста ле услед ак тив но сти ко је су опа сне за жи вот ну 
сре ди ну из 1993. го ди не, 3) Кон вен ци ја о за шти ти жи вот не сре ди не 

97) В. Јол џић, Кон вен ци је од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не и ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је, оп. цит. стр. 154-180

98) M. He de mann Ro bin son, En for ce ment of Euro pean Union Еnvironmental Law, Lon don, 
New York, 2007. go di ne, str. 216-231

99) Д. То дић, В. Ву ка со вић, Еко ло шка кри за у све ту и од го вор ме ђу на род не за јед ни це, Бе-
о град, 2002. го ди не, стр. 118-134 

100)  М. Сер шић, Ме ђу на род но прав ни аспек ти пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За греб, 
1995. го ди не, стр. 75-89 

101)  Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, оп. цит. стр. 26-34
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пу тем кри вич ног пра ва из 1998. го ди не и 4) Европ ска кон вен ци ја о 
пеј за жу из 2000. го ди не.

Још од свог осни ва ња 1949. го ди не, Са вет Евро пе је као основ-
не ци ље ве свог  де ло ва ња од ре дио102): 1) за шти ту људ ских пра ва, 
де мо кра ти је и вла да ви не пра ва, 2) уна пре ђе ње све сти и под сти ца-
ње раз во ја кул тур ног иден ти те та и раз ли чи то сти европ ских зе ма-
ља, 3) тра же ње ре ше ња за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва европ ско 
дру штво (нпр. оште ће ње жи вот не сре ди не, кло ни ра ње, итд) и 4) 
пру жа ње по мо ћи у учвр шћи ва њу од но сно кон со ли да ци ји ста бил-
но сти де мо кра ти је кроз им пле мен та ци ју по ли тич ких, за ко но дав-
них и устав них ре фор ми.

Из ова ко по ста вље них ци ље ва, про из и ла зи да је Са вет Евро-
пе  као ре ги о нал на по ли тич ка ор га ни за ци ја овла шћен да пред у-
зи ма раз ли чи те ак тив но сти у сле де ћим обла сти ма:  људ ска пра ва, 
прав на са рад ња, со ци јал на ко хе зи ја, здра вље, обра зо ва ње, кул ту ра, 
на у ка, ме ди ји, спорт, омла ди на, ло кал на де мо кра ти ја, жи вот на сре-
ди на и ре ги о нал но пла ни ра ње103).

Са вет Евро пе је свој еко ло шки про грам по кре нуо још да ле ке 
1961. го ди не104) у ко ме је сле дио по ли ти ку за шти те и обез бе ђе ња 
при род ног на сле ђа и жи вот не сре ди не105). При то ме је жи вот на сре-
ди на схва ће на као за јед нич ка ба шти на чо ве чан ства ко ју тре ба за-
шти ти ти од свих об ли ка  на ру ша ва ња ње ног ква ли те та уз исто вре-
ме но обез бе ђе ње ње ног одр жи вог раз во ја. Сто га је Са вет Евро пе 
до нео ве ћи број ин стру ме на та106) у на ме ри да: 1) за шти ти и упра-
вља при род ним окру же њем у Евро пи, 2) са чу ва и оја ча при род ну 
жи вот ну сре ди ну и ста ни шта, 3) ус по ста ви аде кват не раз вој не кон-
цеп те и 4) раз ви је ре ги о нал но пла ни ра ње.

Ми ни стри за за шти ту жи вот не сре ди не европ ских др жа ва ко-
је су чла ни це ове ре ги о нал не ор га ни за ци је су сло жни да се кроз 
раз ви ја ње за јед нич ке Па не вроп ске стра те ги је о би о ло шкој ра зно-
вр сно сти и ра зно ли ко сти пеј за жа из 1995. го ди не  обез бе ди: 1) 

102)  Д. Јо ва ше вић, Од го вор ност за угро жа ва ње жи вот не сре ди не по европ ским кон вен ци-
ја ма, Збор ник ра до ва, Си стем ска ана ли за ште та у при вре ди, оси гу ра ње и пре вен тив но 
ин же њер ство, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 201-204

103)  Са вет Евро пе 1949-1996. го ди не, Бе о град, 1996. го ди не, стр. 7-8
104)  У Ту ри ну је 18. ок то бра 1961. го ди не усво је на Европ ска со ци јал на по ве ља ко ја у чла ну 

3. про кла му је пра во на без бед не и здра ве усло ве ра да.  
105)  J. L. Har gro ve, Law in sti tu ti ons and the glo bal en vi ron ment, Dobbs Fe rry, 1972. go di ne, 

89-112
106)  S. W. Wolf, N.An na Stan ley, Prin ci ples of En vi ron men tal Law, Be o grad, 2002. go di ne, str. 

89-112
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зна чај но сма ње ње де гра да ци је европ ске би о ло шке ра зно вр сно сти 
и раз ли чи то сти пеј за жа, 2) да се оја ча еко ло шка ко хе рент ност у 
Евро пи и 3) да се јав ност у пот пу но сти оба ве же да ће чу ва ти и 
шти ти ти би о ло шку ра зно вр сност и ра зно ли кост зе мљи шта.

Као  члан Са ве та Евро пе у крат ком вре мен ском пе ри о ду ће мо 
мо ра ти при хва ти ти мно га ме ђу на род на прав на ак та ове европ ске 
ор га ни за ци је, а ме ђу њи ма и ове две кон вен ци је ко је се од но се на 
ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма за шти те жи вот не сре ди не на пу-
ту ста би ли за ци је и асо ци ја ци је са европ ским и ме ђу на род ним пра-
вом и стан дар ди ма107).          

У скла ду са прин ци пом 13. Де кла ра ци је о жи вот ној сре ди ни и 
раз во ју из Рио де Жа не и ра ко ја је до не та 1992. го ди не, Са вет Евро-
пе је, у ци љу обез бе ђи ва ња аде кват не ком пен за ци је за ште те108) ко-
је су про у зро ко ва не ак тив но сти ма ко је су опа сне за жи вот ну сре-
ди ну, у Лу га ну 21. ју на 1993. го ди не до нео Кон вен ци ју о гра ђан ској 
од го вор но сти за ште те на ста ле услед ак тив но сти ко је су опа сне за 
жи вот ну сре ди ну (по зна та и као Лу га но кон вен ци ја)109). 

У по чет ним од ред ба ма Кон вен ци ја је утвр ди ла основ не пој мо-
ве и њи хо ву са др жи ну ко ја ће се је дин стве но ту ма чи ти од чла ни ца 
ове нај ста ри је европ ске ор га ни за ци је. Та ко се као жи вот на сре ди на 
сма тра ју: жи вот ни из во ри ка ко аби от ски та ко и би от ски као што 
су ва здух, во да, зе мљи ште, фло ра, фа у на и ин тер ак ци ја ме ђу овим 
фак то ри ма; сво ји на ко ја пред ста вља део кул тур ног на сле ђа као и 
ка рак те ри стич ни аспек ти пеј за жа. 

Основ ни ци ље ви ко је је тра ба ло да оства ри Лу га но кон вен ци ја 
је су сле де ћи110):

1. оства ри ва ње ве ћег је дин ства из ме ђу др жа ва чла ни ца Са ве та 
Евро пе,

2. по бољ ша ње ква ли те та жи во та љу ди, по себ но про мо ви са ње 
здра ве и угод не жи вот не сре ди не,

3. нео п ход ност да се уста но ви гра ђан ска од го вор ност и обез-
бе ди од го ва ра ју ћа на кна да за ште те ко је су про у зро ко ва не 
ак тив но сти ма ко је су опа сне за жи вот ну сре ди ну,

4. усва ја ње прин ци па ‘’за га ђи вач пла ћа’’ као осно ва за објек-
тив ну од го вор ност и

107)  J. Mo rand De vil ler, Le dro it de l' en vi ron ne ment, Pa ris, 1987. go di ne, str. 129-141 
108)  Д. На пи ја ло, Еко ло шке ште те – пра во на на док на ду и увје ти од го вор но сти, Од вјет ник, 

За греб, број 5-6/2006. го ди не, стр. 38-43 
109)  Са вет Евро пе, Збир ка до ку ме на та, Бе о град, 1996. год. стр. 169-189.
110)  Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, оп. цит. стр. 27



- 186 -

УЛОГАСТАНДАРДАМЕЂУНАРОДНЕЗАЈЕДНИЦЕ...ДраганЈовашевић

5. по тре ба да се пред ви де од ре ђе на сред ства и ме ре ко ји ма ће 
се спре чи ти ак тив но сти ко је су опа сне за жи вот ну сре ди ну и 
ко ја ће обез бе ди ти да се жи вот на сре ди на вра ти у прет ход но 
ста ње.

5.ЗАКЉУЧАК

Низ ме ђу на род них прав них ака та уни вер зал ног и ре ги о нал ног 
ка рак те ра ко ји су до не ти по след њих де це ни ја два де се тог ве ка ус-
по ста ви ли су си стем прав них стан дар да ко ји тре ба да омо гу ћи, с 
јед не стра не, при хва тљив ни во прав не уре ђи ва ња и за шти те жи-
вот не сре ди не у це ло сти или по је ди них ње них ви до ва, а с дру ге 
стра не, да ус по ста ви ефи ка сан си стем од го вор но сти фи зич ких и 
прав них ли ца (пред у зе ћа, уста но ва или дру гих ор га ни за ци ја на ци-
о нал ног или ин тер на ци о нал ног ка рак те ра) за раз ли чи те об ли ке и 
ви до ве по вре де, на ру ша ва ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

На и ме, жи вот на сре ди на мо же би ти угро же на ра зним из во ри-
ма опа сно сти111). То су: 1) опа сна ак тив ност, 2) опа сна суп стан ца и 
3) ин ци дент. 

Као опа сна ак тив ност112) у сми слу ме ђу на род них ака та сма тра 
се: 

1) про из вод ња, ру ко ва ње, скла ди ште ње, упо тре ба или ис то вар 
јед не или ве ћег бро ја опа сних суп стан ци или сва ка де лат-
ност ко ја је слич не вр сте у ве зи са овим суп стан ца ма, 

2) про из вод ња, уз га ја ње, ру ко ва ње, скла ди ште ње, ко ри шће ње, 
уни шта ва ње, ба ца ње, осло ба ђа ње или сва ка дру га де лат-
ност у ве зи са јед ним или ви ше ге нет ски мо ди фи ко ва них 
ор га ни за ма или ми кро ор га ни за ма ко ји пред ста вља ју зна ча-
јан ри зик за чо ве ка, при род ну сре ди ну или имо ви ну, 

3) рад ин ста ла ци ја или по стро је ња за спа љи ва ње, об ра ду, ру-
ко ва ње или ре ци кла жу от па да ка под усло вом да пред ста-
вља ју зна ча јан ри зик за чо ве ка и при род ну сре ди ну и 

4) рад по стро је ња за стал но од ла га ње от па да113) .
Као опа сна суп стан ца сма тра се сва ка суп стан ца или пре па-

рат ко ји има осо би ну да пред ста вља зна ча јан ри зик за чо ве ка, при-
род ну сре ди ну или имо ви ну (екс пло зив не, ок си да тив не, за па љи-

111)  Do cu ments in Euro pean Com mu nity En vi ron men tal Law, Lon don, 2005. go di ne, str. 238-
269

112)  L. Kra e mer, EC En vi ron men tal Law, Lon don, 2007. go di ne, str. 167-193
113)  Б. Га шпар, Иден ти фи ка ци ја и си сте ма ти за ци ја те мељ них чим бе ни ка у еко ло шкој де-

гра да ци ји при ро де и људ ског око ли ша, Збор ник Прав ног фа кул те та у Ри је ци, Ри је ка, 
број 2/2005. го ди не, стр. 707-732
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ве, ток сич не, штет не, ко ро зив не, ири ти ра ју ће и сл.). Ин ци дент у 
сми слу про у зро ко ва ча ште те у жи вот ној сре ди ни пред ста вља сва ко 
из не над но до га ђа ње или стал но до га ђа ње у се ри ји ко ја има исто 
по ре кло, а ко је до во ди до оште ће ња или ства ра озбиљ ну и пер ма-
нент ну опа сност од ства ра ња ште те. Услед деј ства опа сних ак тив-
но сти, опа сних суп стан ци или пре па ра та као и ин ци ден та, мо же 
до ћи до оште ће ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не. Она се ис по-
ља ва у на сту па њу од ре ђе не ште те114). Као ште та ко ја под ле же ком-
пен за ци ји пре ма овим пра ви ли ма (чл. 2. ст. 7. Кон вен ци је Са ве та 
Евро пе) сма тра ју се115) : 

1) гу би так жи во та или лич на по вре да, од но сно по вре да те ле-
сног ин те гри те та или здра вља, 

2) гу би так или оште ће ње имо ви не сем оног ко ји се од но си на 
са ме ин ста ла ци је или има ње ко ји су под кон тро лом ру ко ва-
о ца на ме сту опа сне ак тив но сти, 

3) гу би так или ште та ко ји су на сту пи ли оште ће њем жи вот не 
сре ди не и 

4)  тро шко ви пре вен тив них ме ра као и сва ка ште та на ста ла 
при ме ном ових ме ра.

Од го вор ност за ова ко про у зро ко ва ну ште ту116) се утвр ђу је по 
од ред ба ма европ ске кон вен ци је под сле де ћим усло ви ма: 1) ако је 
иста на ста ла по сле сту па ња на сна гу овог ме ђу на род ног прав ног 
ак та и 2) ако се ин ци дент до го дио на те ри то ри ји не ке од зе ма ља 
уго вор них стра на без об зи ра где се осе ћа ју по сле ди це ште те. Та 
се од го вор ност за про у зро ко ва ну ште ту117)  мо же ја ви ти у два ви да 
и то као: 1) од го вор но сти у по гле ду суп стан ци, ор га ни за ма и од-
ре ђе них от пад них ин ста ла ци ја или ло ка ци ја и 2) од го вор но сти у 
по гле ду ло ка ци ја за стал но де по но ва ње от па да118).

114)  Ј. Гли ха, Т. Јо си по вић, Гра ђан ско прав ни аспек ти пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За-
греб, 1996. го ди не, стр. 55-69

115)  Д. Јо ва ше вић, Од го вор ност за угро жа ва ње жи вот не сре ди не по европ ским кон вен ци-
ја ма, Збор ник ра до ва, Си стем ска ана ли за ште та у при вре ди, оси гу ра ње и пре вен тив но 
ин же њер ство, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 201-204

116)  S. Ball, S. Bel, En vi ron men tal Law, Lon don, 1991. go di ne, sr. 89-113
117)  И. Гли ха, За шти та око ли ша са гра ђан ско прав ног ста ја ли шта, Осно ви пра ва око ли ша, 

За греб, 1997. го ди не, стр. 151-173
118)  В. Ву ка со вић, Уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја у до ме ну прав ног ре гу ли са ња  за шти-

те чо ве ко ве сре ди не с по себ ним освр том на Европ ску уни ју, Пра во и жи вот на сре ди на, 
Бе о град, 1997. го ди не, стр. 193-202
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ROLEOFSTANDARDIZATIONOFINTERNATIONALCOM-
MUNITYINTHEFIELDOFMANAGEMENTANDPROTEC-

TIONOFENVIRONMENT
Summary

Economic and industry development of last several de
cades,inparallelwithrapidindustrializationandtechni
calprogressderivingfromimplementationofnewtechnol
ogiesandconnectingofEuropeanandworldseconomic,
industry, traffic and other technological and scientific
achievementshasledtoacertainlevelanddegreeofpol
lutionofbasic livingnaturalresources.Thishascaused
the need and search for synthesis of all these processes
andchangesintoacertainsystemoflegalregulationsas
thepastofwholesocialsystem.
Thissystemoflegalregulationsshouldprovideconditions,
methods,measuresandcriteria for theuseofnew tech
nologies.Withoutsuchsystemtherecouldnotbeindustry
andsocialdevelopmentofeachstate,northeprogressof
wholehumankind.,anditwouldleadtoweakeningorlimi
tationofthepatternsandmodelsofpollutionandimperil
mentoflifeenvironmentgenerallyorinsomeofitsseg
ments,or,inotherwords,itwouldprovidefor“substantial
development”.
Due to thegreat significanceofmanagine, improvement
andprotectionofwhole life environment,or someof its
segmentsseparately,suchas:thewater,air,soil,floraand
fauna,internationalcommunity,throughuniversal(under
theOUN)or regional legalacts (theCouncilofEurope
and theEuropeanUnion) sat up legal standards in this
fieldthatcertainstates,ourstateincluded,shouldimple
mentintotheirnationallegislationsasoneoftheattributes
oflegalstate.Itisthebasisfordetermination(orassess
ment?)Serbiaasastatethatisstronglyorientedtoprotect
theprincipleofsubstantialdevelopment.Inthetextauthor
wroteabouttheabovementionedstandardsthatourstate
hadimplementedduring2005throughenacting(passing)
anew“ecological”legislation.
KeyWords:lifeenvironment,protection,managing,inter
nationalcommunity,OUN,legalstandards
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НадаРадушки*
Институтдруштвенихнаука

ОБРАЗОВАЊЕ
КАОКЉУЧЗАИНТЕГРАЦИЈУРОМА

УДРУШТВО1)
Сажетак

Роми представљају једну од већих етничких заједница 
уСрбији, kao и у другимдржавама централне и југои
сточне Европе,гдејевишегодишња маргинализација, 
сегрегација и дискриминација условила њихов изузет
но тежак положај.Ромисепосвимсоциодемограф
ским показатељима (образовање, запосленост, дру
штвени углед, животни стандард, и сл.) налазе на
најнижојдруштвенојлествици.Изразитолошаобра
зовнаструктураРомаједанјеоднајважнијихузрока
њиховенеинтегрисаностиудруштво,аутиченаодр
жавањеипродубљивањесоциоекономскогикултур
ног јазаизмеђуромскогиосталогстановништва. У 
раду се, на основу података пописа 2002. године, ана
лизирају узроци и последице  високог нивоа  неписмено
сти, изразито лоша квалификациона структура, као и 
проблем укључивања ромске деце у образовни систем 
Србије, штопредстављаједнооднајактуелнијихпи
тања,посебносастановиштадруштвенеинтеграци
је,социјалнепокретљивости,побољшањасоциоеко
номскогположајаинационалнееманципацијеРома.
Кључнеречи:Роми, образовање,положај,друштвена
интеграција,Србија.

* Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња, Бе о град
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та (149035Д).
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УВОД

Dу го го ди шња еко ном ска, со ци јал на, кул тур на и по ли тич ка изо-
ло ва ност Ро ма го то во на свим про сто ри ма Евро пе усло ви ла је 

те жак по ло жај овог на ро да и мно ге пред ра су де пре ма њи ма. Ма да 
у ве ћи ни зе ма ља фраг мен ти ра ни и про стор но дис пер зив ни, Ро ми 
пред ста вља ју јед ну од ве ћих ет нич ких за јед ни ца, па овај де мо граф-
ски фак тор за слу жу је по себ ну па жњу по себ но ка да је реч о њи хо-
вом  дру штве ном и со цио-еко ном ском по ло жа ју. Ве ћи на европ ских 
Ро ма да нас жи ви у цен трал но-ис точ ној Евро пи и на Бал ка ну, а пре-
ма про це на ма ром ских по ли тич ких ли де ра, има их око 10 ми ли о на. 
За раз ли ку од ве ћи не зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе, Ро ми 
ни ка да ни су чи ни ли зна ча јан део ста нов ни штва у за пад но-европ-
ским др жа ва ма.2) 

Те ри то ри јал ни рас по ред ром ског на ро да, ве ли ке раз ли ке ко је 
по сто је у њи хо вом дру штве ном и по ли тич ком по ло жа ју и про бле-
ми са ко ји ма се су о ча ва ју  ре зул тат су ду бо ких исто риј ских про це-
са. Стал не ми гра ци је ром ског ста нов ни штва и не до ста так истин-
ске ве за но сти за од ре ђе ну те ри то ри ју део су њи хо вог исто риј ског 
на сле ђа, али и кул тур них раз ли ка и ме ђу ет нич ке фраг мен та ци је. 
За то што по ти чу из раз ли чи тих ми гра ци о них та ла са, Ро ми ни су хо-
мо ге на ет нич ка гру па, има ју раз ли чи то кул тур но на сле ђе, па че сто 
чак и у ис тој др жа ви по ка зу ју ди фе рен ци ра не со ци јал не и де мо-
граф ске осо бе но сти, дру га чи је на чи не при ла го ђа ва ња и ин те гри-
са но сти у дру штво. Со цио-еко ном ски и дру штве ни по ло жај Ро ма, 
ма да се раз ли ку је од др жа ве до др жа ве, ге не рал но је ве о ма не по во-
љан, па се да нас Ро ми све ак тив ни је бо ре за соп стве ни на ци о нал ни 
иден ти тет и тра же ре ше ње ду бо ко уко ре ње них про бле ма у са мој 
ром ској, као и ши рој дру штве ној за јед ни ци (Po ul ton, 1997).  

У Ср би ји као мул ти ет нич кој, мул ти кон фе си о нал ној и мул ти-
кул ту рал ној др жа ви, Ро ми су ре ле вант на на ци о нал ност јер их је 
пре ма по пи су 2002. го ди не ре ги стро ва но 108,2 хи ља да (1,4%), па 
по сле Ма ђа ра и Бо шња ка, пред ста вља ју нај зна чај ни ју на ци о нал ну 
ма њи ну. У од но су на ве ћин ско срп ско, као и оста ло ста нов ни штво, 
2) Раз вој ка пи та ли зма у за пад ној Евро пи ко ји је до вео до по ја ве ра зних мар ги нал них гру-

па, као и ре пре сив на по ли ти ка пре ма Ро ми ма ути ца ли су на њи хов но мад ски на чин 
жи во та. За раз ли ку од то га, по ли тич ко-еко ном ски си стем у сред њој и ис точ ној Евро пи 
имао је по тре бу за број ном рад ном сна гом, ко ја се ба ви ла раз ли чи тим по сло ви ма, што 
је до ве ло до при кљу чи ва ња Ро ма ло кал ном тр жи шту рад не сна ге и ис ко ре њи ва њу но-
ма ди зма. Због ових раз ли ка, у за пад ној Евро пи “Gypsi es” озна ча ва но мад ске, пу ту ју ће 
или ми гра ци о не гру пе, док у сред њој и ис точ ној Евро пи ”Tsi ga ni” или “Ци га ни” озна-
ча ва со ци јал но под ре ђе не, си ро ма ше не и мар ги нал не гру пе (Мир га &Ге ор ги, 1997).
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Ро ми се раз ли ку ју пре ма на чи ну жи во та, ре ли ги ји, је зи ку и оби ча-
ји ма, и ма да те раз ли ке до при но се мул ти кул ту рал но сти и бо гат-
ству јед не зе мље, по не кад мо гу пред ста вља ти из во ре не ра зу ме ва-
ња и су ко ба. Ет но де мо граф ске про ме не у по пу ла ци о ној ди на ми ци 
и со цио-еко ном ске и кул тур не од ли ке Ро ма ука зу ју на њи хов спе-
ци фи чан де мо граф ски раз ви так и дру штве ни по ло жај. На осно ву 
ста ти стич ких по да та ка мо гу се са гле да ти про ме не у де мо граф ском 
кре та њу Ро ма, али ве ли ко огра ни че ње је сте не у јед на че ност њи хо-
вог об у хва та у по пи си ма ста нов ни штва. На и ме, вре мен ски по сма-
тра но по да ци о кре та њу бро ја Ро ма по ка зу ју ати пич не ва ри ја ци је 
од по пи са до по пи са што се не мо же об ја сни ти  де мо граф ским фак-
то ри ма, јер су код ове на ци о нал но сти не сум њи во пре су дан ути цај 
има ле стал не про ме не опре де ље ња о ет нич кој при пад но сти. За то 
је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма у ве ли кој ме ри не пот пу на и 
не по у зда на, од но сно њи хов број је знат но ве ћи не го што по ка зу ју 
зва нич ни по пи сни по да ци.3) 

Про ме не при ли ком  де кла ри са ња о на ци о нал но сти  и пре ла зак 
у дру ги на ци о нал ни кор пус нај ви ше су ка рак те ри стич не упра во за 
ром ску по пу ла ци ју.4) Основ ни раз лог за “ми ми криј ске“ ре ак ци је 
Ро ма тре ба тра жи ти у  стал но при сут ној, скри ве ној или отво ре ној 
дис кри ми на ци ји пре ма њи ма, што је има ло за по сле ди цу вољ ну 
аси ми ла ци ју у ве ћин ску или не ку дру гу на ци о нал ност, гу бље ње 
или при кри ва ње свог ет нич ког иден ти те та. С дру ге стра не, због 
не по вољ ног со ци јал ног ста ту са и ма те ри јал не угро же но сти, као и 
ма ле при сут но сти у по ли тич ком жи во ту, Ро ми ни су за хва ће ни со-
ци јал ном по кре тљи во шћу ко ја зна чај но ути че на раз ви ја ње све сти 
о соп стве ном по ло жа ју и на ци о нал ном иден ти те ту. Од 1970-их го-
ди на, до ла зи до на ци о нал ног ре ви ва ли зма и ет нич ке еман ци па ци је 
Ро ма, па су све при сут ни ји дру ги на чи ни са мо и ден ти фи ка ци је, као 
што су ја сно на гла ша ва ње ром ског по ре кла или не што не у трал ни је 
де фи ни са ње ет нич ких ка рак те ри сти ка. 
3) У пр вом по пи су по сле Дру гог свет ског ра та (1948) у Ср би ји је ре ги стро ва но 52,2 хи ља-

да при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти, сле де ћи по пис (1953)  за бе ле жио је 58,8 хи ља да, 
да би 1961. го ди не ре ги стро ван пра ви “ег зо дус” Ро ма тј. са мо 9,8 хи ља да. Од 1970-их 
го ди на Ро ми се све ви ше де кла ри шу за свој ет нос  за раз ли ку од ра ни јег пе ри о да ка да 
су се углав ном из ја шња ва ли као при пад ни ци ве ћин ског ста нов ни штва на под руч ју где 
жи ве, па су на ред ни по пи си (1971,1981,1991) ре ги стро ва ли  по ве ћа ње њи хо вог бро ја 
(49,9 хи ља да, 110,9 хи ља да, 140,2  хи ља да).

4) Пре ма по пи сној ме то до ло ги ји, глав ни кри те ри јум при од ре ђе њу на ци о нал не при пад-
но сти је сте су бјек тив на из ја ва, што зна чи да сва ко ли це има пра во сло бод ног (не) из ја-
шња ва ња  о сво јој на ци о нал но сти. Прин цип су бјек тив но сти омо гу ћу је про ме ну на ци о-
нал ног опре де ље ња и то при вре ме ну (услед по ли тич ких, со цио-пси хо ло шких и дру гих 
раз ло га) или стал ну (услед аси ми ла ци о них и ин те гра ци о них про це са), што је по себ но 
до шло до из ра жа ја у по пу ла ци о ном кре та њу ром ске на ци о нал но сти.
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ОБРАЗОВНАСТРУКТУРАРОМАУСРБИЈИ

Ви ше го ди шња мар ги на ли за ци ја, се гре га ци ја и дис кри ми на-
ци ја усло ви ла је из у зет но те жак по ло жај ром ске на ци о нал но сти. 
Основ ни услов за по бољ ша ње со цио-еко ном ског и кул тур ног ста-
ту са Ро ма, од но сно дру штве но-со ци јал ну по кре тљи вост и ин те гри-
са ност у дру штво, је сте обра зо ва ње. У по гле ду обра зов них ка рак-
те ри сти ка при сут на је зна чај на из ди фе рен ци ра ност ста нов ни штва, 
а с об зи ром да је Ср би ја са ет нич ког аспек та ви ше на ци о нал на др-
жа ва, ре ле вант не раз ли ке из ме ђу при пад ни ка ет нич ких за јед ни ца 
за слу жу ју по себ ну па жњу има ју ћи у ви ду њи хо ве по сле ди це на 
рав но ме ран де мо граф ски раз ви так зе мље. Ни во обра зо ва ња  де тер-
ми ни ше у ве ли кој ме ри дру штве ни по ло жај не ке на ци о нал но сти, 
али се обра зов не ка рак те ри сти ке не мо гу по сма тра ти као изо ло ван 
фак тор, већ у скло пу оста лих чи ни ла ца, пре све га со цио-еко ном-
ских, али и тра ди ци је, ет нич ких осо бе но сти, ре ли гиј ских нор ми и 
слич но (Bri za, 2000).   

 Та бе ла 1. Укуп но и не пи сме но ста нов ни штво (ста ри 10 и ви ше 
го ди на),Ср би ја (без КиМ), 2002.

На ци о нал ност Укуп но Број  
не пи сме них

Удео у укуп. 
не пи сме но (%)

Сто па  
не пи сме но сти (%)

Укуп но 6761061 232925 100.0 3.4
Ср би 5621106 188124 80.8 3.3
Цр но гор ци 63451 677 0.3 1.1
Ју го сло ве ни 73274 707 0.3 1.0
Ал бан ци 49047 3778 1.6 7.7
Бо шња ци 114063 5692 2.4 5.0
Ма ђа ри 269296 2932 1.3 1.1
Му сли ма ни 17411 816 0.4 4.7
Бу га ри 19281 1051 0.5 5.5
Бу њев ци 18785 204 0.1 1.1
Вла си 36820 3873 1.7 10.5
Ма ке дон ци 24788 465 0.2 1.9
Ро ми 84361 16581 7.1 19.7
Ру му ни 31344 1453 0.6 4.6
Ру си ни 14577 59 0.0 0.4
Сло ва ци 53847 363 0.2 0.7
Хр ва ти 66913 1315 0.6 2.0
Извор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002; Школ ска спре ма и  
пи сме ност, књи га бр. 4, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2003.  

Пи сме ност, као основ но обе леж ја обра зов не струк ту ре ста-
нов ни штва, чи ни еле мен тар ну прет по став ку про це са обра зо ва ња 
и пред ста вља до бар ин ди ка тор со ци јал не, еко ном ске и кул тур не 



стр:189202.

- 193 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

раз ви је но сти од ре ђе не дру штве не сре ди не. У др жа ва ма у ко ји ма 
је не пи сме ност ис ко ре ње на, пи та ње о пи сме но сти  се не об у хва та 
по пи сом, док је код нас би ло ин кор по ри ра но у са др жај свих до са-
да шњих по пи са.5) Ср би ја, на жа лост спа да у ред оних европ ских 
зе ма ља ко је с по чет ка XXI ве ка још увек ни су ис ко ре ни ле еле мен-
тар ну не пи сме ност. Пре ма по да ци ма по пи са 2002. го ди не у Ср би ји 
(без Ко со ва и Ме то хи је) има 232,9  хи ља да не пи сме них ли ца, што 
је 3,4% укуп ног ста нов ни штва ста ри јег од де сет го ди на (та бе ла 1).

У Ср би ји су при сут не ре ле вант не ди стинк ци је из ме ђу ет нич-
ких за јед ни ца као ре зул тат де ло ва ња со цио-еко ном ских чи ни ла ца, 
али у из ве сној ме ри и њи хо вих спе ци фич них ет нич ких осо бе но-
сти. Ма да све на ци о нал но сти има ју при бли жно иден тич не усло-
ве за раз вој и сти ца ње пи сме но сти, ана ли тич ки пре глед по ка зу је 
зна чај ну ди фе рен ци ја ци ју. Ср би  има ју 188,1 хи ља да не пи сме них 
ли ца и сто пу не пи сме но сти (3,3%) ко ја је на ни воу оп ште за укуп-
но ста нов ни штво. Код оста лих на ци о нал но сти (Ма ђа ри, Цр но гор-
ци, Хр ва ти, Сло ва ци и др.) сто пе се кре ћу ис под оп ште (од 0,4% 
до 2,0%) па се мо же ре ћи да је не пи сме ност го то во ис ко ре ње на, 
док су код дру гих (Му сли ма ни, Бо шња ци, Ал бан ци, Вла си, Ро ми 
и др.) сто пе не пи сме но сти  на знат но ви шем ни воу (од 4,7% до 
19,7%). То ком вре ме на сма ње ње не пи сме но сти ка рак те ри стич но 
је за при пад ни ке свих ет нич ких за јед ни ца, али су раз ли ке и да ље 
ве о ма из ра же не, при че му од свих на ци о нал но сти у Ср би ји, Ро ми 
има ју убе дљи во нај ло ши ју обра зов ну струк ту ру (Ра ду шки,  2007). 

По да ци по ка зу ју да је јед на пе ти на ром ске по пу ла ци је ста ри је 
од де сет го ди на  не пи сме на (16,6 хи ља да тј. 19,7%), при че му су 
зна чај не раз ли ке по по лу (5,0 хи ља да му шка ра ца тј. 11,8% и 11,6 
хи ља да же на тј. 27,6%). По ре ђе ња ра ди, Ро ми има ју ско ро шест пу-
та ве ћу сто пу не пи сме но сти од при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти,  
али је при то ме код Ср ба ис кљу чи во реч о ли ци ма из нај ста ри јег 
кон тин ген та (65 и ви ше го ди на), док је код Ро ма  не пи сме ност ви-
со ка у свим уз ра сти ма.
5)  Пре ма ме то до ло ги ји по пи са ово пи та ње се по ста вља свим ли ци ма ста ри јим од де сет 

го ди на а под ра зу ме ва спо соб ност да се про чи та и на пи ше текст из сва ко днев ног жи во-
та. Али тре ба има ти у ви ду да се ови по да ци до би ја ју  пре ма су бјек тив ној из ја ви ли ца 
ко је се по пи су је, што оста вља мо гућ ност за прет по став ку да је удео не пи сме них ве ћи 
јер су на уч на ис тра жи ва ња утвр ди ла да је че тво ро го ди шње основ но обра зо ва ње ми ни-
мум трај не пи сме но сти. Удео не пи сме них је ни зак ако се кре ће од 1% до 1,5% (реч је о 
уде лу ли ца са мен тал ним оште ће њем  ко ја се не мо гу опи сме ни ти и сл.), док ве ћи удео 
не пи сме них у од ре ђе ној по пу ла ци ји ре зул тат је де ло ва ња  дру штве них усло ва, ни воа 
со цио-еко ном ског и кул тур ног раз во ја.  
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На ви си ну оп ште сто пе не пи сме но сти у ве ли кој ме ри ути че 
ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва па пра ву сли ку овог про бле ма 
да је ана ли за ди стри бу ци је не пи сме них ли ца пре ма ста ро сти. У 
Ср би ји про блем не пи сме но сти по сто ји пре све га због рас про стра-
ње но сти не пи сме них ме ђу ста ри јим ста нов ни штвом (пре све га 
жен ским), док је код ром ске на ци о нал но сти си ту а ци ја бит но дру га-
чи ја. Алар мант но је да су сто пе не пи сме но сти ве ће од 10% у свим 
ста ро сним гру па ма укљу чу ју ћи де цу ста ри ју од де сет го ди на, као 
и мла ђе сре до веч но ста нов ни штво. Сто па не пи сме но сти кре ће се 
од 13,7 % у ста ро сној гру пи 10-14 до 57,2% у уз ра сту 65 и ви ше го-
ди на (та бе ла 2).  Сто пе су ви со ке код оба по ла, али је ста ње знат но 
кри тич ни је код жен ског ста нов ни штва. Оп шта сто па не пи сме но-
сти код же на је пре ко два пу та ве ћа не го код му шка ра ца. На ве де не  
пол не  ди стинк ци је еви дент не су у свим ста ро сним ко хор та ма, а са 
уз ра стом се зна чај но по ве ћа ва ју. Та ко, у мла ђим го ди на ма (од 15 до 
25 го ди на) ви ше је не пи сме них де во ја ка од му шка ра ца за око 50%, 
у на ред ној ста ро сној ко хор ти (од 25 до 29 го ди на) пре ко два пу та, а 
у ста ри јим уз ра сти ма (од 45 до 60 го ди на) не пи сме них Ром ки ња је 
тро стру ко ви ше не го му шка ра ца. По да так  да су  сто пе не пи сме но-
сти Ро ма у уз ра сту 15-19 ве ће не го у уз ра сту 10-14 (на ро чи то ме ђу 
же на ма) ука зу је на нео п ход ност све о бу хват не ак ци је усме ре не на 
опи сме ња ва ње Ро ма и њи хо во укљу чи ва ње у ре дов но осмо го ди-
шње шко ло ва ње.

Та бе ла 2. Не пи сме ност Ро ма по ста ро сти и по лу,  
Ср би ја (без КиМ), 2002

Ста рост
Ста нов ни штво
(старије од 10 

година)
Број не пи сме них Сто па не пи сме но сти 

(%)
 све га му шко жен ско све га му шко жен ско све га му шко жен ско

Укуп но 84361 42408 41953 16581 5019 11562 19.7 11.8 27.6
10-14 10573 5389 5184 1451 629 822 13.7 11.7 15.9
15-19 10099 5072 5027 1527 605 922 15.1 11.9 18.3
20-24 9724 5018 4706 1317 502 815 13.5 10.0 17.3
25-29 8720 4472 4248 1080 350 730 12.4 7.8 17.2
30-34 7489 3846 3643 1007 329 678 13.4 8.6 18.6
35-39 7092 3640 3452 1159 326 833 16.3 9.0 24.1
40-44 7090 3660 3430 1338 367 971 18.9 10.0 28.3
45-49 6383 3273 3110 1455 359 1096 22.8 11.0 35.2
50-54 4731 2362 2369 1163 285 878 24.6 12.1 37.1
55-59 3128 1516 1612 954 220 734 30.5 14.5 46.0
60-64 2842 1377 1465 1055 264 791 37.1 19.2 54.0
65 и ви се 4537 1879 2658 2593 612 1981 57.2 32.6 74.5
Не по зна то 1953 904 1049 482 171 311 24.7 18.9 29.6

Извор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002; Школ ска спре ма и  пи сме-
ност,  књи га број 4, Ре пу блич ки за вод  за ста ти сти ку, Бе о град, 2003.  
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 Тре ба још јед ном под се ти ти на из ве сну не по у зда ност ста ти-
стич ких по да та ка ко ја по ти че из ло шег об у хва та ром ског ста нов-
ни штва по пи сом, за тим услед њи хо вих че стих про ме на ет нич ке 
при пад но сти, ми гра ци ја и  дру гих фак то ра.  Као нео п ход ност на-
ме ће се по тре ба  ду бље ана ли зе и све стра ни јег при сту па  про бле му 
не пи сме но сти Ро ма, при че му тре ба има ти у ви ду да је реч о нај-
мла ђој на ци о нал но сти у Ср би ји  чи ја про сеч на ста рост из но си 27,5 
го ди на, а удео ста рих 65 и ви ше го ди на са мо 4,3%.          

По ред пи сме но сти, школ ска спре ма је та ко ђе ва жна од ред ни ца 
обра зов не струк ту ре ста нов ни штва. Шко ло ва ње, ко је у са вре ме-
ном дру штву  пред ста вља основ ни ка нал дру штве не мо бил но сти и 
про мо ци је, јед на је од нај бол ни јих те ма у сва ко днев ном жи во ту Ро-
ма. Де мо граф ско-ста ти стич ки по ка за те љи и мно го број на ан кет на 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да се они у овом по гле ду на ла зе на дну дру-
штве не ле стви це.  Од свих ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји, Ро ми има-
ју нај ло ши ју ква ли фи ка ци о ну струк ту ру јер је нај ве ћи про це нат 
ли ца са не пот пу ним основ ним обра зо ва њем, а нај ма њи са сред-
њим, ви шим и ви со ким обра зо ва њем. Ре ла тив но ви сок удео ли ца 
са за вр ше ном основ ном шко лом ду гу ју мла дој ста ро сној струк ту-
ри сво је по пу ла ци је и ка сни јем укљу чи ва њу у си стем оба ве зног 
шко ло ва ња, што је слу чај и са оста лим де мо граф ски мла дим ет-
нич ким за јед ни ца ма (Ал бан ци, Бо шња ци и др.). 

По да ци по пи са 2002. го ди не по ка зу ју да је чак јед на че твр ти на 
ром ске по пу ла ци је ста ри је од 15 го ди на без ика кве школ ске спре ме 
(25,6%), 36,3% има не пот пу но основ но обра зо ва ње, 29,0% за вр ше-
ну основ ну шко лу, 7,8% сред њу струч ну спре му, а са мо 0,1% фа-
кул тет ску ди пло му. Да кле, удео не шко ло ва них (ли ца без школ ске 
спре ме, 1-3 раз ре да основ не шко ле и  4-7 раз ре да основ не шко ле), 
из но си 62%, што зна чи да го то во две тре ћи не Ро ма не за вр ши ни 
за кон ски оба ве зно осмо го ди шње шко ло ва ње. За са гле да ва ње ет-
нич ке из ди фе рен ци ра но сти и ти па обра зов не струк ту ре ста нов ни-
штва, а са мим тим и со ци јал ног по ло жа ја по је ди них на ци о нал но-
сти у не кој дру штве ној сре ди ни, ве о ма је илу стра ти ван по ка за тељ о 
уде лу ли ца ко ја има ју ви ше од еле мен тар ног обра зо ва ња. Код Ро ма 
шко ло ва них ли ца је 37,1% (основ на шко ла 29,0%, сред ње обра зо-
ва ње 7,8%, ви ше и ви со ко 0,3%), у окви ру ко јих је број Ро ма са фа-
кул тет ском ди пло мом мар ги на лан (84 или 0,1%). По ре ђе ња ра ди, 
Ср би има ју го то во шест пу та ве ће уде ле ли ца са сред њом струч ном 
спре мом, док код ви со ке струч не спре ме чак и до 40 пу та.   
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По сма тра но по по лу, жен ски део по пу ла ци је у про се ку има 
ни жи ни во обра зо ва ња, што је по сле ди ца дру штве но-еко ном ских 
при ли ка, кул ту ре, тра ди ци је, од но са ме ђу по ло ви ма и по ло жа-
ја же не у по ро ди ци и дру штву. Раз ли ка по по лу је нај и зра же ни ја 
упра во у гру пи ли ца без школ ске спре ме, где је Ром ки ња два пу та 
ви ше не го му шка ра ца (34,3% на спрам 17,0%). За вр ше на  4-7 раз-
ре да основ не шко ле има исти број де ча ка и де вој чи ца, док се већ са 
ви шим ни во и ма обра зо ва ња раз ли ка по по лу бит но по ве ћа ва у ко-
рист му шка ра ца. Та ко, за вр ше ну основ ну шко лу има 23,8% же на, а 
34,1% му шка ра ца, сред њу шко лу дво стру ко ви ше му шка ра ца не го 
же на, док је нај ве ћа ди стинк ци ја при сут на код ви шег и фа кул тет-
ског обра зо ва ња (0,5% му шка ра ца и са мо 0,1% же на.).   

Та бе ла 3. Ро ми ста ри 15 и ви ше го ди на пре ма  
по лу и школ ској спре ми, Ср би ја (без КиМ), 2002

Све га Му шко Жен ско

Укуп но 73788 37019 36769
Без школ ске спре ме 18889 6283 12606
1-3 раз ре да основ не шко ле 5056 2386 2670
4-7 раз ре да основ не шко ле 21709 10876 10833
Основ но обра зо ва ње 21404 12639 8765
Сред ње обра зо ва ње 5760 4128 1632
Ви ше обра зо ва ње 145 107 38
Ви со ко обра зо ва ње 84 68 16
Не по зна то 741 532 209

       Струк ту ра (%)
Укуп но 100,0 100,0 100,0
Без школ ске спре ме 25,6 17,0 34,3
1-3 раз ре да основ не шко ле 6,9 6,5 7,3
4-7 раз ре да основ не шко ле 29,4 29,4 29,5
Основ но обра зо ва ње 29,0 34,1 23,8
Сред ње обра зо ва ње 7,8 11,2 4,4
Ви ше обра зо ва ње 0,2 0,3 0,1
Ви со ко обра зо ва ње 0,1 0,2 0,0
Не по зна то 1,0 1,4 0,6

 Извор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002; 
 Школ ска спре ма и пи сме ност, књи га  бр. 4, Ре пу блич ки за вод  
 за ста ти сти ку, Бе о град, 2003.  
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УКЉУЧИВАЊЕРОМСКЕДЕЦЕУОБРАЗОВНИСИСТЕМ
СРБИЈЕ

Обра зо ва ње ром ске де це је јед но од нај зна чај ни јих пи та ња у 
на сто ја њи ма да се по бољ ша ју жи вот ни усло ви и про ме ни со цио-
еко ном ски по ло жај Ро ма. Ма да је об у хват ност де це у по ха ђа њу 
на ста ве ве ћа не го ра ни јих го ди на,  још увек је при су тан ”ром ски 
син дром”- не ре дов но од ла же ње у шко лу и ра но на пу шта ње шко ло-
ва ња. Ве ли ки број ром ске де це уоп ште не по ха ђа шко лу или на пу-
шта шко лу у тре ћем или че твр том раз ре ду. Узро ци ло шег об у хва та 
Ро ма  си сте мом обра зо ва ња у Ср би ји су број ни и ком плек сни. Ром-
ска де ца не ма ју ни ка кве усло ве за уче ње у усло ви ма у ко ји ма жи ве 
и од ра ста ју, док се исто вре ме но су о ча ва ју и са ра зним про бле ми ма 
у шко ли. Они се те шко укла па ју у си стем основ ног обра зо ва ња, 
не по зна ју до бро је зик на ко ме се од ви ја на ста ва, па због су бјек-
тив них те шко ћа, број них пред ра су да и дис кри ми на ци је пре ма њи-
ма вр ло бр зо на пу шта ју шко лу, што се огле да и на пла ну по ве ћа-
ног де ви јант ног по на ша ња (про сја че ње, и сл.). Че сто се упу ћу ју 
у тзв. спе ци јал не шко ле (при бли жно 80% од укуп ног бро ја де це у 
тим шко ла ма су Ро ми), а основ ни раз лог је не по зна ва ње срп ског 
је зи ка и же ља ро ди те ља да им де ца до би ју бес плат не књи ге, пре-
воз, оброк. Не ки су ми шље ња да би мо гућ ност пра ће ња на ста ве 
на ром ском ма тер њем је зи ку (ма кар у пр вим раз ре ди ма основ не 
шко ле) мно го ви ше олак ша ло њи хо во да ље шко ло ва ње не го што 
би узро ко ва ло до дат ну ге то и за ци ју, док дру ги  сма тра ју да је зич ка 
ба ри је ра ни је основ на пре пре ка ре дов ном шко ло ва њу, већ пр вен-
стве но лош ма те ри јал ни по ло жај по ро ди це, ни во обра зо ва ња ро ди-
те ља, тра ди ци ја, оби ча ји и дру го. За Ро ме ко ји су чи тав свој жи вот 
под ре ди ли пу ком пре жи вља ва њу, шко ло ва ње де це не ма по себ но 
зна чај ну вред ност. За тво ре ни у сво је ет нич ке окви ре, по лу пи сме ни 
и нео бра зо ва ни, они не мо гу по мо ћи сво јој де ци  у по сти за њу бо-
љег успе ха у шко ли  или  у про фе си о нал ном на пре до ва њу. По ред 
то га, при сут на је не до вољ на по све ће ност и мо ти ви са ност на став-
ног ка дра за по се бан рад са ром ском де цом, као и не при хва та ње и 
не ра зу ме ва ње спе ци фич ног на чи на жи во та Ро ма  од стра не ши ре 
дру штве не за јед ни це. 

На и ме, ста во ви пре ма Ро ми ма ни су јед но стра ни, али не га тив-
ни ет нич ки сте ре о ти пи пре о вла ђу ју, због че га по сто је раз ли чи ти 
об ли ци дис кри ми на ци је пре ма њи ма. Ко лек тив на дис кри ми на ци ја,  
ко ја се за пра во нај ви ше огле да у иг но ри са њу про бле ма ове ет нич ке 
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гру пе, а ма ње у са мој агре сив но сти, за тим ве ли ка ет нич ка дис тан-
ца због њи хо вог на чи на жи во та и ста ту са мар ги нал не дру штве не 
гру пе, од у век је би ла пре пре ка за њи хо ву ин те гри са ност и рав но-
прав не од но се са дру гим на ро ди ма. Ет нич ка дис тан ца пре ма ром-
ској по пу ла ци ји ме ре на, на при мер, при хва та њем при ја тељ ства, у 
по ре ђе њу са свим оста лим ет нич ким за јед ни ца ма је нај ве ћа. Из бе-
га ва ње кон та ка та, ма ни фе сто ва на или ла тент на со ци јал на дис тан-
ца је дан је од бит них по ка за те ља не при хва та ња ове ет нич ке гру пе. 
Са мо ма ли број спре ман је да при хва ти Ро ме као су се де, «да им де-
те се ди у ис тој клу пи са ром ским де те том, а ве ћи на је оних ко ји јед-
но став но ре че но осе ћа ју гну ша ње пред иде јом о бра ку  или би ло 
ка квој слич ној ве зи са Ро ми ма. Али, и Ро ми су све сни да их дру ги 
не при хва та ју, па «би ра ју» сво ју изо ла ци ју што је од у век спре ча ва-
ло њи хо ву адап та ци ју и ин те гра ци ју” (Јак шић, 2002). 

Кључ за со ци јал ну и дру штве ну про мо ци ју и ин те гра ци ју Ро-
ма у дру штве ни  жи вот не сум њи во је обра зо ва ње. Али, као нај си-
ро ма шни ји слој у дру штву не ма ју ни ка кве усло ве за шко ло ва ње, а 
за то што ни су шко ло ва ни ис кљу че ни су из еко ном ског и дру штве-
ног жи во та, што их не из бе жно во ди си ро ма штву, па се та ко стал но 
на ла зе у ”за ча ра ном кру гу”  ре про ду ку ју ћи ге не ра циј ско си ро ма-
штво  (Си мић, 1996).

Ве ћи на на уч них ис тра жи ва ча и ром ских ли де ра се сла же да је 
обра зо ва ње је дан од нај ва жни јих фак то ра со ци јал не мо бил но сти, 
али има ју ћи у ви ду да је то скуп про цес ко ји зах те ва фи нан сиј ска 
сред ства, за тим не по вољ не усло ве у ко ји ма Ро ми жи ве, не по сто ја-
ње на ви ке шко ло ва ња, тра ди ци ју и оби ча је,  пи та ње сва ко днев ног 
пре жи вља ва ња и за по сле но сти (бар јед ног чла на по ро ди це) бит ни-
је је за ром ску за јед ни цу од обра зо ва ња. Та два сег мен та те сно су 
по ве за на, али “ви ши ни во обра зо ва ња ма ко ли ко зна ча јан, не мо же 
ауто мат ски да обез бе ди про спе ри тет ром ске по ро ди це” (Јак шић, 
2007).  Са  дру ге стра не, обра зо ва ње во ди мо дер ни за ци ји ко ја до-
при но си јед на ко сти, али уки да ет но кул тур не раз ли чи то сти и ути че 
на ме ња ње или гу бље ње ром ског иден ти те те та. Та ко се по ста вља 
пи та ње ко ли ко за пра во успе шно адап ти ра ње, од но сно усва ја ње 
мо дер них вред но сти нео п ход них за ин те гра ци ју у јед но дру штво, 
сла би свест о на ци о нал ном иден ти те ту и во ди ка аси ми ла ци ји. Не-
ка ан кет на ис тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло нај-
че шће ме ња ју или при кри ва ју они Ро ми ко ји су ус пе ли да се отрг ну 
из ти пич ног ром ског окру же ња и ко ји су се обра зов но, про фе си о-
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нал но и ста ту сно укло пи ли у окви ре ши ре  дру штве не за јед ни це 
(Ми тро вић, 1996). 

Ге не рал но, по сто је два при сту па ка да је реч о то ме ка ко нај-
бо ље уна пре ди ти по ло жај Ро ма и за шти ти ти њи хо ва људ ска и ма-
њин ска пра ва. Пр ви се за ла же за оства ре ње свих пра ва ко ја су за-
ко ном за га ран то ва на и свим дру гим ма њи на ма, а дру ги при ступ за 
при зна ва ње пра ва Ро ми ма као по себ ној ма њи ни, по ла зе ћи са ста-
но ви шта да су они из у зе так по сво јим осо бе но сти ма у по ре ђе њу са 
дру гим на ци о нал но сти ма. С тим у ве зи, у Ср би ји се по пр ви пут 
у  прав ној ре гу ла ти ви по ја вљу је тер мин “по зи тив не дис кри ми на-
ци је” у Са ве зном за ко ну за за шти ту пра ва и сло бо да на ци о нал них 
ма њи на (из 2002. го ди не) под ко јим се под ра зу ме ва уво ђе ње по себ-
них ме ра (тј. афир ма тив не ак ци је) за по сти за ње рав но прав но сти и 
уна пре ђе ње по ло жа ја ром ске ет нич ке за јед ни це, на ро чи то у по гле-
ду обра зо ва ња и за по шља ва ња.             

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Мо же се за кљу чи ти да се Ро ми пре ма обра зо ва њу, али и по 
свим дру гим по ка за те љи ма дру штве ног по ло жа ја (за по сле ност, 
дру штве ни углед, жи вот ни стан дард, и сл.) на ла зе на нај ни жој дру-
штве ној ле стви ци. Нео бра зо ва ност ром ске по пу ла ци је је фе но мен 
ду бо ко уко ре њен у обра сци ма по на ша ња, не са мо код Ро ма, већ и 
ши ре дру штве не за јед ни це. Из ра зи то не по вољ на обра зов на струк-
ту ра Ро ма је дан је од нај ва жни јих узро ка њи хо ве не ин те гри са но-
сти у дру штво, а ути че на одр жа ва ње и про ду бљи ва ње со цио-еко-
ном ског и кул тур ног ја за из ме ђу ром ског и оста лог ста нов ни штва.  
Ис кљу чи ва ње ром ске де це из ре дов ног шко ло ва ња ће у на ред ном 
пе ри о ду има ти за по сле ди цу ге не ра ци је ко је ће и да ље ре про ду ко-
ва ти не пи сме не, а ти ме и со ци јал но не при ла го ђе не мо дер ним дру-
штве ним то ко ви ма. За то је про блем  укљу че но сти Ро ма у обра зов-
ни си стем јед но од нај ак ту ел ни јих пи та ња, по себ но са ста но ви шта 
дру штве не ин те гра ци је, со ци јал не по кре тљи во сти, по бољ ша ња 
со цио-еко ном ског по ло жа ја и на ци о нал не еман ци па ци је. 

У пре по ру ка ма Европ ске уни је у ве зи са обра зо ва њем6) се ис-
ти че да се не по во љан по ло жај Ро ма у европ ским др жа ва ма мо же 
пре ва зи ћи је ди но ако се ром ској де ци га ран ту ју јед на ке мо гућ но-
6)  Прин ци пи и смер ни це за по бољ ша ње си ту а ци је Ро ма ко ји су за сно ва ни на пре по ру-

ка ма спе ци ја ли стич ке гру пе Ро ма Са ве та Евро пе и на пре по ру ка ма Ви со ког ко ме са ра 
ОЕБС-а за на ци о нал не ма њи не, усво је ни од стра не Европ ске уни је -а  на са ми ту у Там-
пе реу , 1999. го ди не.
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сти у обла сти обра зо ва ња. За то све др жа ве ко је фор му ли шу по ли-
ти ку за по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма, обра зо ва ње тре ба да сма тра ју 
при о ри те том, при че му тре ба има ти у ви ду не по во љан по ло жај Ро-
ма у дру штву, а на ро чи то њи хо ву ве о ма те шку со цио-еко ном ску 
си ту а ци ју. Др жа ве тре ба да обез бе де јед на ке обра зов не мо гућ но сти 
за ром ску де цу у ци љу ис ко ре њи ва ња дис кри ми на ци је у шко ла ма, 
као и да на од го ва ра ју ћи на чин омо гу ће на став ни ци ма и дру гом 
струч ном осо бљу аде кват ну обу ку у обла сти мул ти кул тур ног обра-
зо ва ња. Не ке од пре по ру ка од но се се и на уво ђе ње тзв. по зи тив не 
дис кри ми на ци је да би се по ве ћао ква ли тет и ефи ка сност обра зо-
ва ња Ро ма, за тим на ели ми ни са ње прак се усме ра ва ња ром ске де це 
у спе ци јал не шко ле или оде ље ња (за мен тал но за о ста ле уче ни ке), 
као и на по кри ва ње тро шко ва ве за них за обра зо ва ње (уџ бе ни ци и 
сл.). Обра зов на по ли ти ка тре ба да об у хва ти и ме ре за обра зо ва ње 
од ра слих ли ца (по себ но же на) и струч но обра зо ва ње.

Нео п ход но је раз у ме ти да ни је про блем са мо у ром ској за јед-
ни ци не го и у дру штву, па су по треб ни за јед нич ки на по ри да би се 
пре ва зи шли ве ко ви не пи сме но сти, си ро ма штва, дис кри ми на ци је 
и мар ги на ли за ци је ром ске ет нич ке за јед ни це. Због то га, обра зо-
ва ност и по ло жај ром ске на ци о нал не ма њи не да нас пред ста вља ју 
иза зов кон цеп ту то ле ран ци је, јед на ко сти и де мо кра тич но сти, као и 
ефи ка сно сти спровођењa обра зов не и ма њин ске по ли ти ке. За јед ну 
де мо крат ску и ху ма ну др жа ву по треб но је при хва та ње иде је мул ти-
ет нич но сти и мул ти кул ту рал но сти, што под ра зу ме ва и мо гућ ност 
успе шне адап та ци је и рав но прав не ин те гра ци је Ро ма у дру штво.  
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EDUCATIONASTHEKEYSOLUTIONFORINTEGRATION

OFROMATOSOCIETY
Summary

Romapeoplerepresentoneoflargerethnicalcommunities
inSerbiaandinotherstatesofcentralandsoutheastern
Europe,where their longtermmarginalization,segrega
tionanddiscriminationhavecausedtheirdifficultsocial
status.Judgingbyallsociodemographicpointerssuchas
education, employment, ranking in social structure, life
standard and similar, the Roma people have been situ
atedatthelowestlevelofsocialstructure.Extremelybad
educationleveloftheRomapeoplehasbeenofthemost
importantcauses  for theirunsuccessful integration into
societyanditalsohavecausedkeepinganddeepeningof
socioeconomicandculturalgapbetweentheRomapeo
pleandothercitizens.Inthiswork,onthebasisof2001
citizenregister,therehavebeenanalyzedthecausesand
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consequencesofhighlevelofilliteracy,verylowlevelof
employmentstructure,aswellasproblemofinclusionof
the Roma children to the educational system of Serbia,
thus representingoneof themostacutequestions in the
fieldofsocialintegration,socialmobility,improvementof
socioeconomicpositionandnationalemancipationofthe
Romapeople.
KeyWords:Roma,education,position,socialintegration,
Serbia
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Сажетак
Социјалнаправдаисоцијалнаполитикаданассена
лазе у центру пажње научника, политичара, еконо
миста, стратега економског итехнолошког развоја
друштва.Ниједносавременодруштводанассенеод
риче социјалнеправде каоједногодсвојихтемеља.
Наравно,различитадруштваиразличитеполитике,
зависноодчитавогнизадруштвенихчинилацанараз
личите начине схватају садржај и смисао социјалне
правде, а материјалне могућности и карактер дру
штвеног уређења одређују њене објективне домете.
Социјалнаправда једанас, каои крозцелуисторију
људског рода вишезначна, сложена, и у различитом
степенудоступна.
Социјалнаполитикајетворевинасавременогграђан
скогдруштва,утемељеногнаграђанскимслободама
иправима,вишестраначкојпарламентарнојдемокра
тији итржишној утакмици.Социјална политика је 
скупфункционалноповезанихинституцијаиинстру
мената, путем којих се остварује социјална правда,
потврђујући тако снагом чињеница да је социјална
правда једнаоднеспорнихцивилизацијскихтековина
савременогдоба.Овопитањесоцијалнеправде,одно
сносоцијалнеполитикесенаспецифичан,честовео
маконфликтанначинотварауземљаматранзиције,
укључујућииСрбију.
Кључнеречи:социјалнаправда,социјалнаполитика,
транзиција,сиромаштво,дискриминација,социјални
концензус,индустријскиисоцијалниконфликти.
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Sо ци јал на прав да спа да у  не спор не ци ви ли за циј ске те ко ви не 
са вре ме ног до ба. Са ма реч со ци јал на прав да упо тре бља ва се 

у ви ше зна че ња – као етич ки прин цип, као по ли тич ко про грам ско 
опре де ље ње, као је дан од те ме ља еко ном ске и раз вој не стра те ги је 
дру штва, по твр ђу ју ћи на тај на чин сво ју све о бу хват ност и сло же-
ност, по ве за ност и усло вље ност са дру гим етич ким и прин ци пи ма 
уре ђе ња са вре ме них дру шта ва. 

Али со ци јал на прав да, ни је са мо те ко ви на са вре ме не  епо хе.  
Она је мо рал ни прин цип ко ји је при су тан кроз це ло куп ну исто ри ју 
људ ског ро да, а те ме љи се на со ли дар но сти као из ра зу дру штве ног 
ка рак те ра људ ског би ћа, од но сно чи ње ни ци да чо век – по је ди нац, 
ни би о ло шки, ни дру штве но не мо же оп ста ти ван дру штве не за јед-
ни це. 

Со ци јал на прав да је  кроз ве ко ве би ла пред мет нај ра ди кал ни-
јих дру штве них по де ла и кон фли ка та. Ни је дан вла дар, не ра чу на-
ју ћи оне нај о крут ни је, ко ји ма ни људ ски жи вот ни шта ни је зна чио, 
ни је дан дру штве ни си стем у исто ри ји, ни је се од ре као на че ла со-
ци јал не прав де. На рав но, ве о ма раз ли чи то су је схва та ли, па је со-
ци јал на прав да, кроз исто ри ју че сто би ла не прав да. 

Со ци јал на прав да је ве о ма че сто и у ду гом пе ри о ду људ ске 
исто ри је из јед на ча ва на са ми ло ср ђем, хри шћан ским, или ми ло ср-
ђем пре ма схва та њи ма не ке дру ге ве ре, ак том ми ло сти ја чих пре-
ма сла би ји ма. Та ква схва та ња со ци јал не прав де при сут на су и да-
нас. Она се у са вре ме ним дру штви ма ис по ља ва ју, пре све га, кроз 
огра ни че но схва та ње со ци јал не по ли ти ке, као „со ци јал не“, ко ја 
је усме ре на ис кљу чи во на тре нут но са ни ра ње или тач ни је ре че но 
при кри ва ње нај ра ди кал ни јих об ли ка си ро ма штва и со ци јал не ис-
кљу че но сти.

Са вре ме но до ба до не ло је су штин ске про ме не у етич ком, те о-
риј ском и прак тич ном схва та њу со ци јал не прав де и кри те ри ју ми ма 
за ње но оце њи ва ње. 1) По ла зну осно ву, од но сно дру штве но окру же-
1)  Тер мин „со ци јал на прав да“ при су тан је у мно гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма, устав-

ним ак ти ма и за ко ни ма др жа ва, али и у (осни вач ким) ак ти ма ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја. У пре ам бу ли Уста ва Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да со ци јал на прав да се та ко 
при ме ра ра ди по ста вља као услов обез бе ђе ња свет ског ми ра („уни вер зал ни и трај ни 
свет ски мир мо же (се) обез бе ди ти је ди но ако се за сну је на со ци јал ној прав ди“), да је 
об ја шње ње узро ка не прав де („по сто је ћи рад ни усло ви са др же та кву не прав ду, не во љу 
и оску ди цу за ве ли ки број љу ди та ко да узро ку ју та ко ве ли ко не за до вољ ство да су угро-
же ни мир и хар мо ни ја све та“) као и услов обез бе ђе ња „трај ног ми ра у све ту“ („стал но 
и си сте мат ски ра ди (МОР - при мед ба Ж.О.) на по бољ ша њу рад них, со ци јал них и еко-
ном ских усло ва рад ни ка“). На ве де но пре ма: Kri vo ka pić Bo ris: Evrop ska so ci jal na po ve-
lja, Cen tar za an ti rat nu ak ci ju, Be o grad 2002. go di ne, str. 13
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ње  ко је је усло ви ло ове про ме не пред ста вља гра ђан ско дру штво, 
чи ји су те ме љи тр жи шна при вре да, ви ше стра нач ка пар ла мен тар на 
де мо кра ти ја и сло бод ни гра ђа нин са кор пу сом  људ ских сло бо да и 
пра ва.  Ток бор бе, од но сно дру штве ни про цес ус по ста вља ња људ-
ских сло бо да и пра ва у са вре ме ном сми слу те ре чи,  по твр ђу је да  
људ ска пра ва чи не не де љи ву це ли ну, ко ја у се би са др жи – основ не 
људ ске сло бо де, по ли тич ка, еко ном ска, со ци јал на и кул тур на пра-
ва и да се сло бо да чо ве ка и сло бод но дру штво оства ру је са мо та мо 
где се сва ова пра ва оства ру ју у це ли ни.  Дру гим ре чи ма, без со ци-
јал них сло бо да и пра ва не ма ствар не сло бо де чо ве ка и сло бод ног, 
де мо крат ског и ху ма ног дру штва. На про тив,  сте пен оства ри ва ња 
со ци јал них пра ва је је дан од основ них кри те ри ју ма ху ма но сти  и 
де мо кра тич но сти јед ног дру штва. На су прот ној стра ни од со ци јал-
не  прав де на ла зи се  дис кри ми на ци ја, ко ја  је ве о ма опа сан из вор 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, по ли тич ке и со ци јал не 
не ста бил но сти и ко ја,  не са мо по је дин ци ма и дру штве ним гру па-
ма  ко ји су ње не жр тве, не го и дру штву у це ли ни на но си не нак на-
ди ве ште те.

Ус по ста вља ње и оства ри ва ње со ци јал не прав де у са вре ме ном 
дру штву, ни је ме ђу тим, са мо етич ко, већ и еко ном ско и раз вој но 
пи та ње. Со ци јал на прав да је нео п ход ни ин стру мент у су прот ста-
вља њу си ро ма штву и по ди за њу по тро шач ке мо ћи дру штва у це ли-
ни, што је услов ста бил ног, ду го роч ног  функ ци о ни са ња тр жи шне 
при вре де. Са вре ме ни ка пи та ли зам се пре мно го де це ни ја су о чио са 
овим иза зо ви ма. Је дан од од го во ра на ове иза зо ве био је  кон сти ту-
и са ње со ци јал не по ли ти ке као ску па ин стру ме на та за оства ри ва ње 
на че ла со ци јал не прав де, со ли дар но сти и јед на ких шан си и  но вог 
при сту па еко ном ској и раз вој ној прак си дру штва.  Прак са са вре ме-
не Евро пе и све та не дво сми сле но по твр ђу ју да су нај ве ће до ме те 
у еко ном ском и тех но ло шком раз во ју и на то ме за сно ва ном стан-
дар ду све та ра да и ста нов ни штва у це ли ни оства ри ле оне зе мље 
ко је су на оп ти ма лан на чин по ве за ле  прин цип тр жи шне утак ми це  
са прин ци пи ма со ци јал не прав де и со ли дар но сти, од но сно ко је су 
де фи ни са ле и оства ри ва ле со ци јал ну по ли ти ку као ин те грал ни део 
укуп не раз вој не стра те ги је дру штва. 

Со ци јал на по ли ти ка у усло ви ма тран зи ци је  до би ја но ве аспек-
те и но ве са др жа је. То у ве ли кој ме ри усло вља ва чи ње ни ца да је 
тран зи ци ја по де фи ни ци ји  кон флик тан и про ти ву ре чан про цес из 
јед ног у дру го дру штве но ста ње, ко је под ра зу ме ва, по ред оста лог, 
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це ло ви ту про ме ну си сте ма вред но сти и на чи на жи во та. Ис ку ство 
свих зе ма ља тран зи ци је по твр ђу је да је со ци јал на це на тран зи ци је 
би ла  је дан од нај ве ћих из во ра ин ду стриј ских и со ци јал них кон-
фли ка та. То је на је дан ве о ма спе ци фи чан, ра ди ка лан на чин до шло 
до из ра жа ја у Ср би ји, бу ду ћи да је це ло куп на со ци јал на це на тран-
зи ци је пре ба че на ис кљу чи во на те рет при пад ни ка све та ра да. Со-
ци јал на по ли ти ка је у Ср би ји, али и у  још јед ном бро ју зе ма ља 
тран зи ци је, у ко ји ма овај про цес ни је те као же ље ним то ком, у ве-
ли кој ме ри игра ла уло гу „де жур ног ва тро га сца“, га се ћи со ци јал не 
по жа ре и ле че ћи по сле ди це ло ше и не пра вед не еко ном ске и раз-
вој не по ли ти ке, пре све га огром не си стем ске, ду го трај не не за по-
сле но сти и убр за ног си ро ма ше ња огром не ве ћи не ста нов ни штва, 
од но сно из у зет но убр за ног кла сног ра сло ја ва ња. При то ме тре ба 
има ти у ви ду сна жан ути цај прин ци па и прак се ви со ког сте пе на 
со ци јал не си гур но сти и со ци јал не прав де из прет ход ног си сте ма, 
ко ји је имао и по зи ти ван и не га ти ван ути цај на те ку ћа кре та ња у 
овој обла сти. 

Но ви, Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не је Ср би ју у чла-
ну 1 од ре дио као др жа ву, за сно ва ну на со ци јал ној прав ди2) и дру-
гим вред но сти ма и на че ли ма на ко ји ма се др жа ва за сни ва и ко је 
при ме њу је у по ли ти ци и при ли ком до но ше ња за ко на. И прет ход ни, 
Устав Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не је, та ко ђе, Ср би ју од ре-
дио као др жа ву за сно ва ну на со ци јал ној прав ди3),  као и дру гим 
вред но сти ма и на че ли ма. Ак ту ел ни Устав Ре пу бли ке Ср би је, као и 
прет ход ни, об у хва та људ ске сло бо де и пра ва ко ји чи не са др жај со-
ци јал не прав де и устав но прав не прак се со ци јал не по ли ти ке. Ме-
ђу тим, тек оства ре ње де фи ни са них ци ље ва да је оце ну о ста њу дру-
штва и до стиг ну том сте пе ну пра вич но сти и со ли дар но сти. Устав, 
ме ђу број ним људ ским пра ви ма ис ти че и пра во на до сто јан ствен 
и сло бо дан раз вој лич но сти; пра во на жи вот; не по вре ди вост фи-
зич ког и пси хич ког ин те гри те та; за бра ну роп ства, по ло жа ја слич-
ног роп ству и при нуд ног ра да; пра во на рад; здрав стве ну за шти ту; 
со ци јал ну за шти ту; пен зиј ско оси гу ра ње; пра во на обра зо ва ње; 
по себ ну за шти ту по ро ди це, мај ке, са мо хра ног ро ди те ља и де те та; 
и др. Ме ђу тим, по ме ну та и дру га пра ва, са др жа на у Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је, са ма по се би пред ста вља ју не са мо је дан вред но-
сни став, већ ифор мал но прав но опре де ље ње др жа ве да за шти ти 
2) Ви де ти: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 98/2006
3) Ви де ти: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 1 од 28 

сеп тем бра 1990. го ди не
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основ не ци ви ли за ци је скевред но стии те ко ви не,  док је са ма раз-
ра да тих пра ва у усво је ним за ко ни ма и њи хо ва при ме на у прак си, 
тј. со ци јал на по ли ти ка ко ја се спро во ди, у ства ри пра ви по ка за тељ 
на ме ра вла да ју ћих по ли тич ких струк ту ра, да ус по ста ве со ци јал-
ну прав ду и да људ ска пра ва и основ не сло бо де учи не до ступ ним 
свим гра ђа ни ма. 

Не спор но је, да то ком зад ње де це ни је два де се тог ве ка, Ср би ја 
ни је мо гла у пот пу но сти  да спро ве де у де ло сва Уста вом утвр-
ђе на пра ва и за кон ска ре ше ња, ни ти са др жај со ци јал не по ли ти ке. 
Пре пре ка то ме, би ла је си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ла Ср би ја (та да 
чла ни ца Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је). Од ма ја 1992. го ди не, Ср-
би ја је би ла из ло же на еко ном ским и по ли тич ким санк ци ја ма ме ђу-
на род не за јед ни це.

У та квим усло ви ма ни је се мо гао од ви ја ти нор ма лан про цес 
ра да, про из вод ња и тр го ви на. Санк ци је су гу ши ле при вре ду, спре-
ча ва ле ре дов не нов ча не то ко ве, би ле пре пре ка раз ме ни ро ба и зна-
ња са дру гим др жа ва ма, пре пре ка раз во ју на у ке и кул ту ре. По сле-
ди ца си ту а ци је и ста ња у ко ме се та да на ла зи ла Ср би ја би ла је и 
не е фи ка сност др жа ве и не мо гућ ност да се по шту ју за ко ни у по-
гле ду ре дов не ис пла те оства ре них за ра да, као и со ци јал не за шти-
те. По сле ди ца је, та ко ђе, би ла и по сто ја ње ин фла ци је, не до ста так 
си ро ви на за про цес про из вод ње што је ути ца ло на сма ње ње и га-
ше ње про из вод ње, као и оп ште оси ро ма ше ње дру штва. При су ство 
ви ше сто ти на хи ља да из бе гли ца са про сто ра бив ше СФРЈ (нај ви-
ше из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не)4) као и ору жа на агре си ја 
чла ни ца НА ТО-пак та у пр вој по ло ви ни 1999. го ди не то ком ко је је, 
по ред људ ских жр та ва, у зна чај ној ме ри уни ште на ин фра струк ту ра 
Ср би је и при чи ње на огром на ма те ри јал на ште та (раз ли чи те про-
це не го во ре о пре ко 100 ми ли јар ди до ла ра при чи ње не ште те), су 
иона ко те шку еко ном ску и со ци јал ну си ту а ци ју у Ср би ји учи ни ли 
још те жом.На ве де ни не по вољ ни чи ни о ци ста ви ли су по себ но те-
шке иза зо ве пред со ци јал ну по ли ти ку. У ве о ма огра ни че ним ма-
те ри јал ним усло ви ма тре ба ло је пру жи ти еле мен тар ну људ ску и 
ма те ри јал ну за шти ту сто ти на ма хи ља да из бе гли ца, не за по сле них, 
ин ва ли да. У та квим окол но сти ма со ци јал на по ли ти ка се објек тив-
но мо ра ла кон цен три са ти на еле мен тар на ег зи стен ци јал на пи та-
ња. Ипак, упр кос све му по ме ну том очу ван је си стем со ци јал не и 
4) Ви де ти де таљ ни је: ПО ПИС ИЗ БЕ ГЛИ ЦА И ДРУ ГИХ РА ТОМ УГРО ЖЕ НИХ ЛИ ЦА 

У СА ВЕ ЗНОЈ РЕ ПУ БЛИ ЦИ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ, УН ХЦР – Ви со ки ко ме са ри јат Ује ди ње-
них на ци ја за из бе гли це, Бе о град 1996, стр. 19 
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здрав стве не за шти те, шко ло ва ње је би ло до ступ но и бес плат но, 
за по сле ни (због санк ци ја) ни су до би ја ли от каз, про цес при ва ти за-
ци је дру штве них пред у зе ћа је био у за чет ку а за кон ска ре ше ња су 
да ва ла пра во за по сле ни ма да бу ду вла сни ци ве ћин ског де ла ак ци ја, 
из вр шен је от куп ста но ва у ко рист њи хо вих ко ри сни ка, пен зиј ски 
основ се утвр ђи вао на осно ву про се ка за ра да де сет нај бо љих  го ди-
на а пен зи је се ускла ђи ва ле са ра стом за ра да и тро шко ва жи во та и 
др. Др жа ва је, да кле, спро во ди ла ме ре со ци јал не по ли ти ке у скла ду 
са (скром ним – огра ни че ним) еко ном ским мо гућ но сти ма. 

По ли тич ке про ме не из ок то бра ме се ца 2000-те го ди не су озна-
чи ле по че так ус по ста вља ња но вог дру штва у Ср би ји, ли бе рал не 
де мо кра ти је. Нов кон цепт из град ње дру штва пра ти ла су и но ва за-
кон ска ре ше ња. До нет је но ви За кон о ра ду, За кон о за по шља ва њу, 
За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, За кон о при ва ти за ци ји и дру ги за ко ни. 

Но ви кон цепт из град ње дру штва и но ви за ко ни су у про те клих 
осам го ди на до не ли ве ли ке про ме не го то во у свим сфе ра ма жи-
во та, на ро чи то у обла сти со ци јал не по ли ти ке и до ве ли до го то во 
дра ма тич них не га тив них про ме на у на чи ну жи во та нај ве ћег бро ја 
ста нов ни ка Ср би је. 

У Ср би ји је од 2001. до 2006. го ди не при ва ти зо ва но 1.805 пред-
у зе ћа од ко јих су не ка пред у зе ћа ку пље на од стра не но вих вла сни-
ка да ле ко ис под ре ал не це не и под сум њи вим окол но сти ма5). За кон 
о при ва ти за ци ји је оне мо гу ћио за по сле не (рад ни ке) да бу ду вла-
сни ци ве ћин ског па ке та ак ци ја6), а но вим вла сни ци ма је прак тич но 
дао огром на пра ва у по гле ду од но са пре ма за по сле ни ма. 

Уме сто отва ра ња но вих рад них ме ста или ис пу ња ва ња пре у зе-
тих оба ве за пре ма за по сле ни ма, усле ди ло је от пу шта ње рад ни ка, 
ство ре на је ма са со ци јал но угро же них рад ни ка и чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца. 

У Ср би ји је кра јем 2007. го ди не би ло пре ко ми ли он не за по-
сле них ли ца. Од 2001. до 2005. го ди не у Ср би ји је при сут но стал-
но сма ње ње за по сле но сти, а по ве ћа ње не за по сле но сти та ко да је 
она кра јем 2007. го ди не из но си ла 21,6% (док је у Евро пи она око 
7,5%). На по сао у Ср би ји, пре ма по да ци ма из 2007. го ди не, се че-
5) Ви де ти де таљ ни је: КО РУП ЦИ ЈА, власт и др жа ва, део 2; при ре ди ли Ве ри ца Ба раћ и 

Иван Зла тић; RES PU BLI CA, Бе о град 2005; KO RUP CI JA, Na še te me, br. 2, Slu žbe ni gla-
snik, Be o grad 2006.

6) Чла ном 25 За ко на се утвр ђу је да  ‘’су бјект при ва ти за ци је про да је 70 % ка пи та ла ко ји се 
при ва ти зу је’’;Ви де ти :За кон о при ва ти за ци ји , Слу жбе ни гла сник РС, број 45/2005 
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ка 49 ме се ци. Од љу ди ко ји че ка ју на по сао на ли сти На ци о нал не 
слу жбе за по шља ва ња 55% њих на по сао че ка ду же од две го ди не. 
Про сеч на ста рост не за по сле них ли ца из но си 37 го ди на. Ме ђу не-
за по сле ни ма 54% су же не. 

По ред пре ко 1.000.000 љу ди ко ји су не за по сле ни, још око 
640.000 љу ди ра ди у си вој зо ни, а пре ма не зва нич ним по да ци ма 
око 40% на ци о нал не  еко но ми је од ви ја се у си вој зо ни.  При то ме 
су по себ но угро же ни мла ди, ко ји пр ви пут тра же по сао, као и  рад-
ни ци сред ње ста ри је и ста ри је ге не ра ци је, ко ји су нај ве ће жр тве 
тран зи ци је, или тач ни је ре че но дис кри ми на тор ске по ли ти ке ко ја 
се пре ма њи ма спро во ди. За кон о ра ду је оста вио рад ни ке бес по-
моћ ним у од но су на по сло дав це и мо гућ ност до би ја ња от ка за, а 
оба ве зе др жа ве пре ма не за по сле ни ма су све ма ње и кра ће. 

За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу из 2003. го ди не 
и до пу не овог за ко на у го ди на ма ка сни је, ус по ста ви ли су нов на-
чин утвр ђи ва ња пен зи ја (цео рад ни век), нов на чин ускла ђи ва ња 
пен зи ја (два пу та го ди шње, на осно ву ста ти стич ких по да та ка, са 
кре та њем тро шко ва жи во та), као и по ди за ње ста ро сне гра ни це као 
усло ва за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју.7)

У Ср би ји, пре ма по да ци ма из апри ла ме се ца 2007. го ди не би-
ло је 1.274.538 ко ри сни ка пен зи ја. По треб но је кон ста то ва ти да је 
не по во љан од нос из ме ђу бро ја за по сле них (од но сно оних ко ји пла-
ћа ју до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње) и бро ја ко-
ри сни ка пен зи ја. По след њих го ди на озбиљ но је по ре ме ћен од нос 
из ме ђу бро ја за по сле них и бро ја пен зи о не ра (све ма њи број за по-
сле них из др жа ва све ве ћи број ко ри сни ка пен зи ја) та ко да је од нос 
од 5,47% : 1 из 1957. го ди не, од но сно 2,55 : 1 из 1990. го ди не, тај 
од нос 2007. го ди не из но си 1,56 за по сле них на 1 пен зи о не ра у Ре-
пу бли ци Ср би ји (уко ли ко се не де се про ме не у обла сти за по шља-
ва ња у Ср би ји, ни је да ле ко дан ка да ће број пен зи о не ра би ти ве ћи 
од бро ја за по сле них). 

При ма ња пен зи о не ра су ја ко ма ла и има ју ста лан пад у од но су 
на про сеч ну за ра ду у Ре пу бли ци. При ме ра ра ди, око 60% пен зи о-
не ра при ма пен зи је ма ње од 11.000 ди на ра, а пре ко 400.000 пен-
зи о не ра у 2007. го ди ни при ма ло је пен зи ју ма њу од 8.000 ди на ра.
7)  Ви де ти де таљ ни је: За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и За кон о из ме на ма и 

до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05.
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Про це нат уче шћа про сеч не пен зи је у про сеч ној за ра ди у Ре-
пу бли ци Ср би ји се од 2000-те го ди не кон стант но сма њу је. Го ди не 
2002. тај про це нат је из но сио 72,99%, 2004. го ди не 67,89%, 2006. 
го ди не 61,76%, а ју на ме се ца 2007. го ди не са мо 53,22% од про сеч-
не за ра де. Не по шту је се ни за ко ном утвр ђе на за штит на од ред ба 
да из нос про сеч не пен зи је не мо же би ти ма њи од 60% про сеч не 
за ра де. 

Лош по ло жај пен зи о не ра по твр ђу ју и по да ци да ¾ пен зи о нер-
ских до ма ћин ста ва у цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни ни је у ста њу 
да обез бе ди се би нај ну жни ју хра ну и ле ко ве, а пен зи о не ри са ми-
ни мал ном пен зи јом не ма ју сред ста ва ни за основ не жи вот не на-
мир ни це (као што су мле ко, ме со и во ће). 

Си ро ма штво је на ве ли ка вра та ушло у Ср би ју по сле 2000-те 
го ди не. Ста ти стич ки по сма тра но Ср би ја је 2007. го ди не би ла 10 
пу та си ро ма шни ја од Пољ ске и пет пу та од Тур ске, а са мо је у Ал-
ба ни ји сте пен си ро ма штва ве ћи. 8)

Јед на тре ћи на ста нов ни ка жи ви ма ње од 30 до ла ра ме сеч но, 
а 18% у усло ви ма ап со лут ног си ро ма штва са ма ње од 20 до ла ра 
ме сеч но. Сва ки де се ти ста нов ник у Ср би ји жи ви на ми ни му му ег-
зи стен ци је (са 2,5 до ла ра днев но). Ка рак те ри сти ке си ро ма штва у 
Ср би ји су при кри ве на не за по сле ност, ни зак ни во здрав стве не за-
шти те, пре ко по ла ми ли о на из бе гли ца и око 220.000 ра се ље них ли-
ца, по гор ша ва ста ње си ро ма штва аутох то ног ста нов ни штва, док је 
ви ше од 150.000 од но сно 46% де це у ка те го ри ји си ро ма шних, а 
ви ше од 400.000 пен зи о не ра, ка ко је то већ и ис так ну то, има нај-
ни же пен зи је. 

У обла сти здрав стве не за шти те гра ђа на (си ту а ци ја) ста ње је, 
та ко ђе, ве о ма те шко. Као по сле ди ца но вих про пи са у обла сти јав-
ног здра вља, на осно ву ко јих по сто ји зна чај но уче шће гра ђа на у 
пла ћа њу здрав стве них услу га, све је ма ња до ступ ност и обез бе ђи-
ва ње за шти те здра вља мно гих сло је ва ста нов ни штва.

По ка за тељ огра ни че не до ступ но сти здрав стве не за шти те је сте 
и по да так да (због ком пли ко ва не про це ду ре до би ја ња здрав стве них 
књи жи ца) пре ко по ла ми ли о на гра ђа на не мо же да оства ри сво је 
уста вом га ран то ва но пра во на ле че ње. 

И дру ге ка те го ри је гра ђа на, го то во без из у зет ка, пла ти ле су це-
ну но вог кон цеп та раз во ја дру штва и њи хо ва пра ва су, но вим за ко-
8) Ви де ти: Пр ви из ве штај  о им пле мен та ци ји Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва у Ср би-

ји, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2005. 
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ни ма или из ме ном и до пу ном по сто је ћих за ко на, у зна чај ној ме ри 
ума ње на. 

Про цес обра зо ва ња је по стао, у ме ђу вре ме ну, еко ном ска ка-
те го ри ја и обра зо ва ње, по го то ву ви со ко је све ма ње до ступ но нај-
ве ћем бро ју мла дих љу ди. Обра зов на струк ту ра ста нов ни штва је 
да нас 2008. го ди не ја ко ло ша јер ста ти стич ки по да ци го во ре (пре ма 
по пи су од 2002. го ди не) да ме ђу ста нов ни штвом ста рим 15 и ви ше 
го ди на, без школ ске спре ме има 357.552 ли ца, са за вр ше ним од 1 
до 3 раз ре да основ не шко ле има 126.127 осо ба а са 4 до 7 раз ре да 
основ не шко ле 896.647 ли ца, што је укуп но 1.380.526 гра ђа на Ре-
пу бли ке Ср би је без за вр ше не основ не шко ле. Не пи сме них гра ђа на 
(ко ји се пот пи су ју пал цем) 2002. го ди не је би ло 232.925 (или 3,4% 
од укуп но 6.761.061 ста нов ни ка Ср би је ста рих 10 и ви ше го ди на 
ко ји су об у хва ће ни по пи сом). Фа кул тет ски обра зо ва них гра ђа на је 
2002. го ди не би ло 411.944 или 6,51%9), што је озбиљ но упо зо ре-
ње за Ср би ју јер у мно гим зе мља ма тај број из но си ви ше де се ти на 
про це на та.

О ста њу у зе мљи, од но су пре ма мла ди ма, го во ри и по да так 
да је 500.000 ака де ма ца већ оти шло из сво је зе мље у свет, док је 
300.000 мла дих без по сла.

Рад но и со ци јал но за ко но дав ство у Ср би ји да ле ко је ис под за-
ко но дав ства у раз ви је ним де мо крат ским зе мља ма Евро пе и Ме ђу-
на род них стан дар да. С тим у ве зи тре ба под се ти ти, да пет го ди на 
по сле по врат ка Ср би је у Са вет Евро пе, ни је ра ти фи ко ван кључ ни 
до ку мент у обла сти рад них и со ци јал них пра ва – Европ ска со ци-
јал на по ве ља. 

Оно што је за јед нич ко за еко ном ски и тех но ло шки раз ви је не 
зе мље Евро пе и све та као и за зе мље тран зи ци је је сте да се со-
ци јал на по ли ти ка да нас мо ра и мо же по сма тра ти са мо у ши рем 
дру штве ном кон тек сту као са став ни део укуп не стра те ги је раз во ја 
дру штва. То под ра зу ме ва осло ба ђа ње од оних уских, огра ни че них 
схва та ња со ци јал не по ли ти ке, ко ја су и да нас сна жно при сут на и 
ути цај на у Ср би ји, али, исти ни за во љу и у дру гим зе мља ма тран-
зи ци је, ко ја со ци јал ну по ли ти ку из јед на ча ва ју са „со ци ја лом“, ме-
ха ни змом за га ше ње по жа ра и убла жа ва ње по сле ди ца со ци јал них 
не прав ди. Та ква схва та ња има ју сво је упо ри ште у ре ал ном ста њу у 
дру штву, пре све га у да љем еко ном ском и тех но ло шком за о ста ја њу 
9) Ви де ти: СТА ТИ СТИЧ КИ ГО ДИ ШЊАК СР БИ ЈЕ 2005, Ре пу блич ки За вод за ста ти сти-

ку Ср би је, Бе о град 2005, стр. 78.
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зе мље, си ро ма штву, огра ни че ним ре сур си ма, што усло вља ва да се 
ин сти ту ци је и ма те ри јал ни ре сур си со ци јал не по ли ти ке усме ра ва ју 
пре те жно или ис кљу чи во на по кри ва ње тре нут них ег зи стен ци јал-
них по тре ба ве ли ког бро ја си ро ма шних, не за по сле них и обес пра-
вље них. Та ква со ци јал на по ли ти ка, као што и са ми ви ди мо и као 
што осе ћа ју сто ти не хи ља да оних ко ји до жи вља ва ју та кву суд би ну, 
са мо по ве ћа ва си ро ма штво и већ не при хва тљи ве со ци јал не раз ли-
ке. На ста вља ње та кве прак се не из бе жно во ди ка трај ној ста би ли-
за ци ји си ро ма штва, као зле суд би не ве ли ког бро ја љу ди у Ср би ји. 

Да би Ср би ја ко нач но иза шла из за ча ра ног кру га си ро ма штва, 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, у ко ји ма се бе сми сле-
но тро ши огром на енер ги ја, нео п ход но је при ме ни ти На ци о нал-
ну стра те ги ју одр жи вог раз во ја ко ју је усво ји ла Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је и по сти ћи ми ни мал ни на ци о нал ни, со ци јал ни кон цен зус 
о зна ча ју стра те ги је и пу те ви ма и со ци јал ној це ни ње ног оства-
ри ва ња. То ће би ти пр ви и нај ва жни ји тест по ли тич ке зре ло сти, 
од го вор но сти и ком пе тент но сти свих ре ле вант них по ли тич ких и 
дру штве них сна га у вре ме ну ко је је пред на ма. Ис ку ство успе шних 
зе ма ља тран зи ци је у том по гле ду је ве о ма ја сно. Успе шне зе мље 
тран зи ци је, на при мер, Че шка, Пољ ска, Сло ве ни ја, успех тран зи-
ци је у ве ли кој ме ри ду гу ју то ме што су на по чет ку овог сло же ног 
и кон фликт ног про це са по сти гли со ци јал ни кон цен зус. У Ср би ји 
у прет ход ном пе ри о ду упра во због не по сто ја ња та кве, оп ште при-
хва ће не стра те ги је, тран зи ци ја је има ла из у зет но ви со ку со ци јал ну 
це ну, ко ја је у це ли ни би ла пре ва ље на на те рет рад ни штва. Упра во 
та со ци јал но не из др жљи ва и мо рал но не при хва тљи ва це на тран зи-
ци је је сте је дан од кључ них узро ка оправ да ног ре вол та рад ни штва, 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, ко ји су по ста ли део на-
ше сва ко дне ви це, со ци јал не и по ли тич ке не ста бил но сти. На дру гој 
стра ни ова квог ста ња на ла зе се ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко руп ци-
ја, енорм но бо га ће ње при ви ле го ва них дру штве них сло је ва.

На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја Ср би је де фи ни-
ше одр жи ви раз вој као „циљ но о ри јен ти сан, ду го ро чан, не пре ки-
дан, све о бу хва тан и си нер гет ски про цес ко ји ути че на све аспек-
те жи во та (еко ном ски, со ци јал ни, еко ло шки и ин сти ту ци о нал ни) 
на свим ни во и ма“10) . Одр жи ви раз вој под ра зу ме ва из ра ду мо де ла 
ко ји с јед не стра не, на ква ли те тан на чин за до во ља ва ју дру штве-
но-еко ном ске по тре бе и „ин те ре се гра ђа на“ ко ји исто вре ме но, са 
10) На ве де но пре ма: НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА ОДР ЖИ ВОГ РАЗ ВО ЈА, Слу жбе ни 

гла сник Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2008. го ди не 
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дру ге стра не „ укла ња ју или сма њу ју ути ца је ко ји пре те или ште-
те жи вот ној сре ди ни и при род ним ре сур си ма“. Ду го роч ни кон цепт 
одр жи вог раз во ја Ср би је, тј. про јек ци ја раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 
до 2017. го ди не, под ра зу ме ва стал ни еко ном ски раст ко ји обез бе-
ђу је сма ње ње си ро ма штва, бо ље ко ри шће ње ре сур са, уна пре ђе ње 
здрав стве них усло ва и ква ли те та жи во та, као и здра ви ју жи вот ну 
сре ди ну. Је дан од нај ва жни јих ци ље ва одр жи вог раз во ја Ср би је 
је сте отва ра ње но вих рад них ме ста и сма ње ње сто пе не за по сле-
но сти, као и „сма ње ње рад не и дру штве не не јед на ко сти мар ги на-
ли зо ва них гру па, под сти ца ње за по шља ва ња мла дих и ли ца са ин-
ва ли ди те том, као и ри зич них гру па“11).

Циљ стра те ги је је да урав но те жи три основ на фак то ра тј. три 
сту ба одр жи вог раз во ја Ср би је: од жи ви раз вој еко но ми је, при вре де 
и тех но ло ги је, одр жи ви раз вој дру штва на ба зи со ци јал не рав но-
те же и за шти ту жи вот не сре ди не уз ра ци о нал но рас по ла га ње при-
род ним ре сур си ма. Да би циљ стра те ги је био оства рен по треб но 
је да ова три сту ба чи не це ли ну ко ју ће по др жа ва ти од го ва ра ју ће 
ин сти ту ци је.

Бу ду ћи еко ном ски раз вој Ср би је мо же се са гле да ти, пре ма 
стра те ги ји одр жи вог раз во ја, са мо на „осно ву зна ња, ин фор ма ци је, 
љу ди, обра зо ва ња и ква ли те та ве за ме ђу љу ди ма и уста но ва ма“. 
Али тај раз вој мо ра да се за сни ва и на на че ли ма со ци јал не прав де 
и со ци јал не од го вор но сти за јед ни це за сва ког по је дин ца (под ву-
као Ж.О. ).Да би се оства рио циљ со ци јал но од го вор не еко но ми је, 
др жа ва мо ра да уна пре ди цео еко ном ски ам би јент, да ство ри бо ље 
шан се за не за по сле не, си ро ма шне и со ци јал но осе тљи ве ка те го-
ри је, и на ро чи то да они ма ко ји хо ће да ра де ство ри усло ве да то и 
оства ре.

Стра те шки ци ље ви Ре пу бли ке Ср би је са ста но ви шта со ци јал-
не си гур но сти и со ци јал не ко хе зи је, пре ма стра те ги ји, об у хва та ју: 

– „ја ча ње со ци јал не ста бил но сти и со ли дар но сти; 
– спре ча ва ње екс трем них не јед на ко сти у рас по де ли до хот ка;
– под сти ца ње ефи ка сно сти у си сте му со ци јал не си гур но сти;
– по ве ћа ње со ци јал не си гур но сти ко ри сни ка си сте ма со ци јал-

ног оси гу ра ња, со ци јал не и де чи је за шти те;
– под сти ца ње со ци јал не укљу че но сти“12)

11) Ви де ти: Исто, стр. 1
12) Исто, стр. 54
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Со ци јал на ди мен зи ја по ли ти ке др жа ве зна чај но је на гла ше на и 
у про гра му но ве Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је за по че ла са ра дом 
7. ју ла 2008. го ди не, не ко ли ко ме се ци по сле усва ја ња Стра те ги је за 
одр жи ви раз вој Ср би је. Као је дан од основ них еле ме на та про гра ма 
Вла де13) (по ред опре де ље ња за члан ство у ЕУ, не при зна ва ња не за-
ви сно сти АП Ко со ва и Ме то хи је, ја ча ња еко но ми је, бор бе про тив 
кри ми на ла и ко руп ци је, по што ва ња ме ђу на род ног пра ва) утвр ђе-
но је и ја ча ње со ци јал не од го вор но сти пре ма гра ђа ни ма Ре пу бли ке 
Ср би је. Вла да је по ста ви ла за свој циљ из град њу дру штва у ко ме 
ће „сви гра ђа ни има ти шан се за на пре дак на дру штве ној ле стви ци“. 
Еле мен ти та квог дру штва су бес плат но ви со ко обра зо ва ње, ‘’до-
ступ но’’ за све мар љи ве уче ни ке и сту ден те, бес плат на здрав стве на 
за шти та, га ран то ва на свим си ро ма шним гра ђа ни ма, за по шља ва ње 
и ре ша ва ње стам бе них пи та ња мла дих (као пре пре ка њи хо вом од-
ла ску у ино стран ство), ус по ста вља ње род не рав но прав но сти, као и 
за шти ту свих гра ђа на Ср би је од ‘’екс трем ног си ро ма штва’’

Вла да је ра ди ре а ли за ци је на ве де них со ци јал них ци ље ва, пла-
ни ра ла до но ше ње па ке та ме ра ко је тре ба да до при не су по бољ ша-
ва њу со ци јал ног по ло жа ја свих угро же них ка те го ри ја ста нов ни-
штва – не за по сле них, пен зи о не ра (по ве ћа ва ње пен зи ја до ни воа 
70% од но са про сеч них пен зи ја и про сеч них за ра да), по ро ди ца са 
де цом (до дат на сред ства и суб вен ци је при ре ша ва њу стам бе ног пи-
та ња), се о ских ста рач ких до ма ћин ста ва (обез бе ђе ње со ци јал не си-
гур но сти), за по сле них труд ни ца и по ро ди ља и др.

Ако се еле мен ти ма стра те ги је за одр жи ви раз вој и про гра му 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је до да та ко ђе оп ште при хва ће ни став да 
кључ ну по кре тач ку сна гу еко ном ског и тех но ло шког раз во ја и на 
то ме за сно ва ног ква ли те та жи во та љу ди пред ста вља ју ре сур си, он-
да из то га ло гич но про из и ла зи да и со ци јал на по ли ти ка у дру штву 
мо ра би ти у функ ци ји раз во ја  људ ских ре сур са. То под ра зу ме ва да 
со ци јал на по ли ти ка у дру штву оства ру је син хро ни зо ва но сле де ће 
функ ци је:

- Функ ци ју со ци јал не со ли дар но сти, ко ја под ра зу ме ва из гра-
ђи ва ње и ре ал но функ ци о ни са ње ме ха ни за ма со ци јал не за-
шти те и обез бе ђи ва ња со ци јал не си гур но сти за све оне ко ји 
се на ла зе у ста њу со ци јал не по тре бе, а пре све га за при пад-
ни ке тзв.  „ра њи вих дру штве них гру па“; 

13) Ви де ти: „Екс по зе ман да та ра за са став Вла де Ре пу бли ке Ср би је Мир ка Цвет ко ви ћа“, 
Бе о град, 7. јул 2008. го ди не; www.sr bi ja.gov.rs/vla da
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- Функ ци ју со ци јал не прав де, ко ја под ра зу ме ва јед нак при-
ступ свих не спор ним ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма, као 
што су со ци јал но оси гу ра ње, пра во на здрав жи вот и за шти-
ту здра вља, и дру га пра ва ко ји ма се обез бе ђу је да ма те ри јал-
ни и со ци јал ни по ло жај чо ве ка не за ви си од ње го вог со ци-
јал ног по ре кла, на ци о нал но сти, ве ре, по ли тич ког уве ре ња и 
др. То дру гим ре чи ма, зна чи ус по ста вља ње и ре ал но функ-
ци о ни са ње на че ла јед на ких шан си; 

- Еко ном ску функ ци ју, има ју ћи у ви ду да ме ре со ци јал не по-
ли ти ке, по себ но оне у сфе ри за по сле но сти и за по шља ва ња 
бит но ути чу на по тро шач ку моћ дру штва и укуп на еко ном-
ска кре та ња; 

– Раз вој ну функ ци ју, ко ја под ра зу ме ва трај ну  по ве за ност ди-
на мич ног еко ном ског и тех но ло шког раз во ја и раз во ја људ-
ских ре сур са и ме ра со ци јал не по ли ти ке; 

– По ли тич ку, ко ја об у хва та уче шће и од го вор ност свих дру-
штве них ак те ра у де фи ни са њу и оства ри ва њу раз вој не стра-
те ги је на прин ци пи ма со ци јал ног парт нер ства.

Ако у свим на ве де ним функ ци ја ма со ци јал не по ли ти ке тра жи-
мо не ки за јед нич ки име ни тељ, он да је ре ла тив но ла ко пре по зна ти 
да је то су прот ста вља ње дис кри ми на ци ји, од но сно ус по ста вља ње 
на че ла и прак се јед на ких шан си. Са тог ста но ви шта  со ци јал на 
по ли ти ка се мо же де фи ни са ти као стра те ги ја и скуп ме ра чи ји је 
за јед нич ки циљ спре ча ва ње дис кри ми на ци је. Исто ри ја, као учи те-
љи ца жи во та, као и прак са са вре ме них раз ви је них дру шта ва нас 
ве о ма очи глед но учи о по губ ним по сле ди ца ма дис кри ми на ци је. 
Ако би го во ри ли је зи ком ма те ма ти ке, мо гли би ре ћи да се дис кри-
ми на ци ја и еко ном ски и тех но ло шки раз вој дру штва, као и људ ске 
сло бо де и пра ва на ла зе у обр ну тој сра зме ри. Чи ње ни це го во ре да 
су нај ве ће успе хе у еко ном ском, тех но ло шком и укуп ном дру штве-
ном раз во ју оства ри ле да нас оне зе мље, ко је су ус пе ле да мар ги-
на ли зу ју дис кри ми на ци ју као дру штве ни од нос. При то ме се мо ра 
има ти у ви ду да дис кри ми на ци ја ни је са мо етич ко већ и еко ном ско 
и раз вој но пи та ње, јер дру штва за сно ва на на дис кри ми на ци ји, у 
стар ту мар ги на ли зу ју или ис кљу чу ју чи та ве дру штве не сло је ве из 
кључ них дру штве них про це са и оства ри ва ња основ них еко ном-
ских и со ци јал них пра ва, са мо за то што су си ро ма шног со ци јал ног 
по ре кла, што су дру ге на ци је, ве ре, јед ном реч ју са мо за то што су 
дру га чи ји. Ти ме се исто вре ме но бло ки ра и раз вој ства ра лач ке мо ћи 
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и ка па ци те та при пад ни ка ових мар ги на ли зо ва них, или ис кљу че-
них дру штве них сло је ва, а то зна чи укуп ни ства ра лач ки по тен ци-
јал дру штва. 

Са мо це ло ви та, си сте мат ска, ду го роч на кон цеп ци ја и прак са 
со ци јал не по ли ти ке обез бе ђу је пот пу но оства ри ва ње људ ских сло-
бо да и пра ва, у њи хо вом пу ном ци ви ли за циј ском зна че њу и са др-
жа ју. У хи је рар хи ји тих пра ва не при ко сно ве но је на пр вом ме сту 
пра во на жи вот. Али, да нас, у са вре ме ној ци ви ли за ци ји, пра во на 
жи вот не мо же се све сти са мо на фи зич ку за шти ту људ ског жи во-
та, у сми слу да нам га ни ко не мо же од у зе ти. Јер, шта зна чи пра во 
на жи вот, ако је чо век гла дан, без по сла, бо ле стан, без мо гућ но сти 
да се ле чи, ако жи ви ис под ни воа људ ског до сто јан ства, ако де ца не 
мо гу да му се шко лу ју, ако жи ви обез вре ђен и по ни жен, без на де. 
Пра во на жи вот, као те мељ и кру на свих дру гих људ ских сло бо да и 
пра ва има сми сла ако се оства ру је кроз пра во на рад, пра во на при-
сто јан жи вот од соп стве ног ра да, пра во на со ци јал ну и сва ку дру гу 
си гур ност, пра во на шко ло ва ње де це и соп стве ни про фе си о нал ни и 
струч ни раз вој, пра во на при стој не усло ве ста но ва ња, и дру га пра-
ва, ко ја тек у це ли ни шти те ква ли тет и до сто јан ство људ ског жи во-
та, у скла ду са до стиг ну ћи ма са вре ме не ци ви ли за ци је. Оства ри ва-
ње свих на ве де них и дру гих рад них и со ци јал них пра ва је основ ни 
по ка за тељ це ло ви то сти и успе шно сти со ци јал не по ли ти ке, али и 
успе шно сти укуп не дру штве не раз вој не стра те ги је. 

Да би се ова ква со ци јал на по ли ти ка у нај ве ћој мо гу ћој ме ри 
ре а ли зо ва ла по треб но је да се оства ре две гру пе усло ва: 

– Да дру штво бу де отво ре но, де мо крат ско и да у ње му по сто је 
и пу ним ка па ци те том функ ци о ни шу де мо крат ске ин сти ту-
ци је и вла да ви на пра ва;

– Да дру штво има еко ном ску сна гу, од но сно да је дру штве ни 
про из вод до во љан да обез бе ди ма те ри јал ну осно ву за оства-
ри ва ње од го ва ра ју ћег ни воа со ци јал них пра ва. 

На том пла ну се уоча ва по ве за ност со ци јал не и дру гих сег-
ме на та еко ном ске и раз вој не по ли ти ке. Реч је о по ли ти ци за по-
сле но сти и за по шља ва ња, где се као у жи жи су о ча ва ју  раз вој на 
и  со ци јал на  по ли ти ка. На и ме,  де ло твор на  со ци јал на по ли ти ка 
те ме љи  се  на  успе шној  по ли ти ци  за по шља ва ња, ко ја је  за ви-
сна  ва ри ја би ла  до бро или  ло ше  ода бра не стра те ги је еко ном ског 
и тех но ло шког раз во ја, ком пе тент но сти и од го вор но сти по ли тич-
ких вла сти. То је она, до бро по зна та си сте мат ска гре шка ка пи та ли-
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стич ког тр жи шног на чи на про из вод ње, ко ја је сво је ка та стро фал не 
еко ном ске и со ци јал не по сле ди це по ка за ла у ве ли кој свет ској еко-
ном ској кри зи 1929. го ди не и од та да као Да мо клов мач ви си гла-
вом са вре ме ног ка пи та ли зма. Нео ли бе рал ни кон цепт, ко ји је да нас 
до ми нан тан, очи глед но ни је аде ква тан ци ви ли за циј ски од го вор на 
ово пи та ње, јер је су прот ста вља ју ћи се на че ли ма со ци јал не прав де 
и со ли дар но сти и дру гим ет нич ким прин ци пи ма, не под но шљи во 
ви со ку це ну ове си стем ске гре шке ка пи та ли зма пре ба цио на те рет 
зе ма ља у раз во ју, од но сно зе ма ља тран зи ци је, ме ђу ко је спа да и 
Ср би ја. Ја сно је, на ни воу здра вог ра зу ма, да еко ном ски и тех но ло-
шки раз вој дру штва на до бро бит свих гра ђа на не мо же да се пре-
пу сти сле пој сти хи ји тр жи шта. Не спор на је у ства ра њу по вољ ног и 
под сти цај ног дру штве ног окру же ња уло га др жа ве. Пи та ње је са мо 
на ко ји на чин, са ко јим сте пе ном од го вор но сти, ком пе тент но сти и 
јав не кон тро ле др жа ва оства ру је ту уло гу. 

Спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за одр жи ви раз вој Ср би је 
и про гра ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је у обла сти со ци јал не по ли ти-
ке и је дан број пред у зе тих, по зи тив них ме ра (за у ста вља ње па да 
про сеч них пен зи је и њи хо во по ве ћа ње, као и на кна да и нај ни жег 
из но са пен зи ја за 10%, по ве ћа ње до ступ но сти ви со ког обра зо ва ња 
ве ћем бро ју сту де на та сма ње њем бро ја бо до ва по треб них за упис 
школ ске го ди не, пре у зи ма ње оба ве зе од стра не др жа ве да на док на-
ди фа кул те ти ма тро шко ве шко ла ри не за сту ден те ко ји су оства ри-
ли за кон ски услов за упис на ред не го ди не и др. озбиљ но је до ве де-
на у пи та ње кра јем 2008. и по чет ком 2009. го ди не, ка да је свет ска 
еко ном ска кри за по че ла да по тре са нај пре при вре ду, а по том и све 
дру ге обла сти жи во та Ср би је. Бу џет Ре пу бли ке Ср би је за 2009. го-
ди ну је ума њио из два ја ња за обра зо ва ње у дру штве ном бру то про-
из во ду са пред ви ђе них 3,9% на (оства ри вих) 3,55%. Овај по да так 
до дат но за бри ња ва због чи ње ни це да одр жи ви раз вој Ср би је као 
дру штва за сно ва ног на зна њу ни је мо гу ће ако се за обра зо ва ње не 
обез бе де до дат на, ве ћа нов ча на сред ства. И дру ге бу џет ске оба ве зе 
ве за не за со ци јал на из два ја ња су објек тив но до ве де не у пи та ње. 

На ја вљу ју се от пу шта ња за по сле них у при вре ди и за мр за ва ње 
при је ма но вих љу ди у ад ми ни стра ци ју др жа ве и ло кал не са мо у-
пра ве, огра ни че ња и сма ње ња пла та у јав ним пред у зе ћи ма и ме ђу 
за по сле ни ма ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та, од ло же на је при ме-
на про ши ре ног деј ства Оп штег ко лек тив ног уго во ра за пе ри од до 
шест ме се ци у де лу ко ји се од но си на фи нан сиј ске оба ве зе по сло-
дав ца, за по чет је дру ги друг пре го во ра са Ме ђу на род ним мо не тар-
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ним фон дом око по зај ми це ко ја би тре ба ла да ста би ли зу је бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је на ја вљу је ме ре штед-
ње убла жа ва ња кри зе, пре у сме ра ва ње нов ча них то ко ва и ве ће опо-
ре зи ва ње бо га тих гра ђа на и дру ге ре стрик тив не ме ре.

По сма тра ју ћи са аспек та свих на ве де них кри те ри ју ма, зах те ва 
и ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, мо же се ре ћи да је Ср би ја да нас, 
на по чет ку XXI  ве ка, уда ље ни ја од прин ци па со ци јал не прав де 
и со ли дар но сти и дру гих етич ких прин ци па, ви ше не го у мно гим 
прет ход ним пе ри о ди ма сво је исто ри је. Ви ше је же ља не го мо гућ-
но сти, ви ше ре чи не го де ла. Ствар ност је у зна чај ном рас ко ра ку 
са ста ти стич ким по да ци ма. Сред ња кла са, ко ја је те мељ мо дер них 
гра ђан ских дру шта ва го то во је уни ште на, а со ци јал но ра сло ја ва-
ње је до сти гло тач ку ап сур да, јер је дру штво по де ље но на ма њи ну 
– до 10% енорм но бо га тих и 90% ма ње или ви ше си ро ма шних. С 
об зи ром на ду жи ну тра ја ња кри зе, пре ти ве ли ка опа сност да се си-
ро ма штво ста би ли зу је на ду ги рок, а со ци јал на по ли ти ка пре тво ри 
у ма сов но отва ра ње на род них ку хи ња. Не спор но је да ће би ти по-
треб но до ста вре ме на да се из та кве си ту а ци је иза ђе трај но. Али, 
пр ви ко ра ци у том прав цу мо ра ју би ти од луч ни и трај но от кло ни ти 
оне пре пре ке ко је сто је на пу ту јед не од го вор не раз вој не стра те ги-
је, а у том окви ру ак тив не, раз вој не со ци јал не по ли ти ке.
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Nowadays social justice and social politics have been
placedinthefocusofattentionofvariousscientists,politi
cians,economistsandstrategistsofeconomicalandtech
nologicaldevelopmentofsociety.There isnosingleone
modernsocietythathasabandonedsocialjusticeasoneof
itsbasicprinciples.Ofcourse,varioussocietiesandvari
ouspoliticshavecomprehendedthecontentandmeaning
ofsocialjusticeindifferentways,bytakingintoaccounta
wholelineofsocialfactors,whilematerialbasisandchar
acterofsocialestablishmenthavedeterminedtheobjec
tiverangeofsocialjustice.Nowadays,justlikeithasbeen
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thecasethroughouthistoryworldwide,socialjusticehas
beencomplex,interpretedinvariousways,andachievable
onvariouslevels.
Socialpoliticsisacreationofmoderncivicsocietythatis
basedoncivicfreedomandrights,multipartyparliamen
tariandemocracyandeconomymarketbattle.Socialpoli
ticsisonecomplexoffunctionallyconnectedinstitutions
and instruments that help achievement of social justice,
thereforefactuallyconfirmingthatsocialjusticehasbeen
one of uncontested civilization achievements of modern
age.Theissueofsocialjustice,orsocialpolitics,hasbeen
opened ina specificandoftenconflictingway in transi
tionalstates,Serbiaincluded.
KeyWords:socialjustice,socialpolitics,transition,pov
erty,discrimination,socialconsensus,industrijalandso
cialconflicts
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САВРЕМЕНИТРЕНДОВИ
УРАЗВОЈУИКОНЗУМАЦИЈИМЕДИЈА

Kо му ни ка ци ја пред ста вља јед ну од основ них људ ских по тре-
ба, јер је оп ста нак сва ког по је дин ца мо гућ са мо у за јед ни ци 

с дру гим љу ди ма. Та ко је ко му ни ка ци ја основ сва ке за јед ни це и 
пред ста вља уни вер зал ни фе но мен. Са вре ме но до ба још ви ше на-
гла ша ва ову ка рак те ри сти ку љу ди, па је сто га и уло га ме ди ја све 
зна чај ни ја. Нај оп шти је, уло га ме ди ја је пре вас ход но да пре не се са-
др жај одређене вр сте – би ло да су то ин фор ма ци је, за ба ва, или ре-
кла ма. Ма сов не ме ди је ка рак те ри ше до мет са др жа ја ко је пре но си, 
до ве ли ког бро ја љу ди. Та ко ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци ја по ста је 
до ступ на ве ли ком бро ју љу ди..

Не сум њи во да ме ди ји об ли ку ју са вре ме ни свет и усме ра ва ју 
пра вац ње го вог раз во ја. Да на шњи свет ка рак те ри ше не ве ро ват но 
ди на ми чан раз вој раз ли чи тих об ли ка ме ди ја. Ме ди ји ути чу на све 
аспек те жи во та, не са мо на ста во ве чла но ва дру штва, њи хо во по-
на ша ње, и кул ту ру. Као ин те грал ни део са вре ме не кул ту ре, ути чу 
на јав не ин сти ту ци је, про из вод њу, здра вље на ци је, и го то во све те-
ме ко је се ти чу жи во та у јед ном дру штву. Та је ве за не рас ки ди ва 
и уза јам на, и ка ко се раз ви ја ју ме ди ји и њи хо ви са др жа ји и но ве 
тех но ло ги је, та ко се раз ви ја и дру штво и кул ту ра. Раз во јем дру-
штва, ме ди ји се да ље раз ви ја ју. Ка да се по ја ви не ки но ви об лик 
ко му ни ка ци је, по сто ји тен ден ци ја да он ути че на ква ли тет жи во та 
сва ког по је дин ца у дру штву. Да би за ин те ре со ва ли публику, но ви 
об ли ци ме ди ја мо ра ју да се раз ли ку ју од већ по сто је ћих, а за тим да 
се на мет ну са ди стинк тив ним пред но сти ма.

Ме ди ји су да нас све број ни ји, вре ме на је све ма ње, па жња гле-
да ла ца, слу ша ла ца је све сла би ја, а ко ли чи на ин фор ма ци ја је све 
ве ћа. Ви ше од 60% буд ног вре ме на сва ког да на чо век про во ди при-
ма ју ћи раз ли чи те ин фор ма ци је. У јед ном бро ју би ло ко јих днев них 
но ви на, да нас има ви ше ин фор ма ци ја не го што су љу ди ра ни је мо-
гли да при ку пе у то ку це лог свог жи во та. Сва ког да на лан си ра се 
око 10.000 но вих роб них мар ки, сва ко га ми ну та по ста вља се је дан 
но ви сајт. Сва ке го ди не из да се и ди стри бу и ра ви ше од 13 ми ли-
јар ди ка та ло га ко ји пред ста вља ју или пре по ру чу ју про из во де од-
ре ђе не вр сте. Ко му ни ка ци ја је са да у сва ком тре нут ку мо гу ћа са 
нај у да ље ни јим осо ба ма на дру гом кра ју све та. За по след њих не ко-
ли ко го ди на ство ре но је то ли ко ин фор ма ци ја, ко ли ко и у про те клих 
не ко ли ко ве ко ва. И то ни је и не ће би ти крај. Те ле ко му ни ка ци је се 
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и да ље му ње ви то раз ви ја ју, нај пре с аспек та бр зи не и до ступ но сти. 
Сто га се сте пен на прет ка не ког дру штва као и сте пен ње го ве де мо-
кра тич но сти и сло бо де, про це њу је из ме ђу оста лог пре ко раз во ја 
но вих тех но ло ги ја, као и пре ко до ступ но сти раз ли чи тих ин фор ма-
ци ја и раз ви је но сти ме ди ја. При ку пља ње и ши ре ње ин фор ма ци ја, 
ко му ни ци ра ње је по ста ло осно ва сва ко днев ног жи во та! Без ко му-
ни ка ци је не ма успе ха, не ма кон та ка та, не ма ни зна ња. 

По себ но у по след њим де це ни ја ма, ме ди ји се тран сфор ми шу, и 
њих ка рак те ри ше не са мо ве ћи број ме ди ја уну тар кла сич но де фи-
ни са них ме ди ја, не го се усло жња ва и број ал тер на тив них ме ди ја. 
У по след њим го ди на ма то је на пре Ин тер нет. Тра ди ци о нал ни ма-
сов ни ме ди ји као што су ТВ, ра дио и штам па ни су ви ше ефи ка сни 
у ме ри у ко јој су би ли, и не мо гу да за до во ље по тре бу за пра во вре-
ме ном и кон ти ну и ра ном ин фор ма ци јом, ко ја је нео п ход на са вре ме-
ном чо ве ку у сва ком тре нут ку. Сто га се отво рио про стор за раз вој 
дру гих, са вре ме ни јих об ли ка ме ди ја пре све га ин тер не та, ко ји мо-
гу да обез бе де ин фор ма ци ју у сва ком тре нут ку и у сва кој си ту а ци-
ји (пре ко мо бил них те ле фо на). Раз вој ин тер не та у нај ве ћој ме ри 
ути че на сма ње ње кон зу ма ци је штам пе, али и ра ди ја и те ле ви зи-
је. Ис тра жи ва ња у све ту су по ка за ла да осо бе од 14 до 35 го ди на 
све ви ше вре ме на про во де ис пред ком пју те ра ко ри сте ћи ин тер нет. 
Пред ност ин тер не та у од но су на ТВ је нај пре у ин тер ак тив но сти, 
ко ја је у су прот но сти од па сив ног се де ња ис пред те ле ви зо ра или 
спо рог чи та ња штам пе. Кон зу ма ци ја штам пе као ме ди ја је такође 
у па ду (Fischoff, 2005), јер је ин тер нет да ле ко бр жи и ефи ка сни ји 
– спрем ни је пра ти иза зо ве са вре ме не ци ви ли за ци је. Та ко је чи та-
ност днев них но ви на у Аме ри ци па ла од 70% 1979., на 50% 2000. 
го ди не, а то ком го ди на и да ље на ста вља да па да. Ин тер нет иако ре-
ла тив но нов об лик ма сов не ко му ни ка ци је, не пре кид но је у про це-
су про ме не. Но ви об ли ци ко му ни ка ци је су „social networking“ и „ 
on-line games“, по себ но по пу лар не код мла ђе по пу ла ци је. Оно што 
ка рак те ри ше но ве игре пре ко ин тер не та је сте да ни су спе ци фич но 
ве за не са мо за јед ну осо бу, већ их де фи ни ше ко му ни ка ци ја и ин-
тер ак ци ја из ме ђу ви ше љу ди (Pierce, 2006; Pierce, 2007; Sjoberg, 
2007). Со ци јал не мре же (SNS - social networking sites) је фе но мен 
ко ји је из не на да на стао, го то во „пре ко но ћи“ и ко ји је очи глед но 
атрак ти ван ми ли о ни ма мла дих љу ди ши ром све та. Тре нут но има 
ви ше од 60 ми ли о на ко ри сни ка у све ту, а прет по ста вља се да 10 
ми ли о на ко ри сни ка има ма ње од 17 го ди на. 
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РАЗЛИЧИТЕОБЛАСТИДОСАДАШЊИХИСТРАЖИВАЊА

За јед но сло бод но и де мо крат ско дру штво од су штин ске је ва-
жно сти да има раз ви је не ме ди је, као и да је са мо дру штво ме диј ски 
пи сме но. То зна чи да пу бли ка по зна је на чин на ко ји ме ди ји мо гу 
ути ца ти на њу (емо тив но, ког ни тив но, по на шај но), али и ка ко се 
од тог ути ца ја мо же ефи ка сно бра ни ти. Са мо раз у ме ва њем ути ца ја 
ма сов них ме ди ја на наш жи вот, мо же мо да се но си мо са иза зо ви ма 
ко је нам са вре ме но дру штву на ме ће, а та ко ђе мо же мо да ме ња мо 
ме ди је од но сно учи ни мо да нам они слу же, пре не го да нас кон тро-
ли шу. Сто га су ме ди ји пред мет про у ча ва ња мно гих на уч них ди-
сци пли на. Ис тра жи ва ња ме ди ја, њи хо вог по зи тив ног и не га тив ног 
ути ца ја на по је дин ца и дру штво су ва жни за раз вој са мих ме ди ја. 
Број ни је су сту ди је ко је ука зу ју на не га тив не ефек те ма сов них ме-
ди ја. Ипак, као што је на ве де но, не сме ју се за по ста ви ти ни по зи-
тив ни аспек ти раз во ја ме ди ја као и њи хов до при нос за дру штво. 
Ис тра жи ва ња не га тив ног ути ца ја пре ве ли ког гле да ња ТВ пре све га 
се ис тра жи вао у раз вој ној де чи јој пси хо ло ги ји (Murphy, 2007), али 
и у мно гим дру гим обла сти ма. Утврђено је да уко ли ко се ТВ пре ду-
го гле да, до ла зи до сма ње ња раз во ја вер бал них спо соб но сти (Fis-
choff, 2005). Ипак, по сто је и по зи тив не вред но сти и ве шти не ко је 
те ле ви зи ја раз ви ја. Та ко се те ле ви зи ја и фил мо ви мо гу ко ри сти ти 
у те ра пе ут ске или мо ти ви шу ће свр хе. Та ко ђе, до са да шње ана ли зе 
по ка зу ју да је ТВ из у зет но ефи ка сна за ани ми ра ње чи та вог дру-
штва ка не ким ва жним дру штве ним те ма ма: еко ло шко за га ђе ње, 
АИДС-ХИВ, кон тро ла ра ђа ња, штет на деј ства дро ге и ал ко хо ла, 
ма ло лет на де ли квен ци ја. Ис ку ство је по ка за ло да је за ак ти ви ра ње 
чи та вог дру штва за не ке зна чај не те ме, те ле ви зи ја нај е фи ка сни-
ја. На рав но не тре ба сма тра ти те ле ви зи ју ап со лут но све мо гу ћом у 
кре и ра њу ста во ва гра ђан ског дру штва. Не ке сту ди је ука зу ју да се 
ли ми ти ра на, не пот пу на ин фор ма ци ја о не ком по ли тич ком кан ди-
да ту, про це њу је и ева лу и ра у од но су на по ли тич ку опре де ље ност 
(Mendez, 2007), а не да се при хва та без ре зер ве. 

У обла сти пси хо ло ги је ме ди ја ис пи ту је се ве за пси хо ло шких 
осо би на лич но сти на кон зу ми ра ње од ре ђе них ме ди ја (Huh, 2008). 
На и ме фре квент ност ко ри шће ња од ре ђе них ме ди ја се мо же по ве-
за ти са ка рак те ри сти ка ма лич но сти ко је ути чу на пер цеп ци ју ме-
ди ја. Ко ри шће ње за ви си од то га ка ко се пер ци пи ра ју атри бу ти ме-
ди ја, пре све га: јед но став ност ме ди ја, ко ри сност и ин те рес. Да кле, 
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пер цеп ци ја на ве де не три гру пе атри бу та мо же ути ца ти на сте пен 
ко ри шће ња од ре ђе них ме ди ја. 

По сто је сту ди је ко је ис пи ту ју фе но мен со ци јал них мре жа, 
и ко је се ба ве ра зним те ма ма, од ко јих ће мо по ме ну ти са мо не-
ке (Pierce, 2006): по ста вља ње сек су ал них са др жа ја на про фи ле и 
свест да по сто је ри зи ци у ве зи са та квим по на ша њем; по сто ја ње 
кон тро ле од стра не ро ди те ља; мо ти ва ци ји за ко ри шће ње со ци јал-
них мре жа (фак тор ска ана ли за је по ка за ла да по сто је 5 мо ти ва ци-
о них фак то ра – за ба ва, ин тер ак ци ја, дру же ње, бу ђе ње, при ти сак 
вр шња ка;)

МОТИВИПУБЛИКЕИКАКОИХЗАДОВОЉИТИ

Па ра лел но са раз во јем ме ди ја раз ви ја ју се и усло жња ва ју и по-
тре бе пу бли ке. Пу бли ка се не мо же ви ше де фи ни са ти са мо основ-
ним со ци о де мо граф ским карактеристикама, већ се ње не на ви ке, 
оче ки ва ња и зах те ви мо ра ју сег мен ти ра ти по нај ра зли чи ти јим ка-
рак те ри сти ка ма. Иако се ме диј ска по ну да све ви ше усло жња ва, не 
ме ња се дра ма тич но про сеч на кон зу ма ци ја по је ди них ме ди ја, па је 
све те же за до во љи ти или при до би ти гле да о ца, слу ша о ца... Пре се 
мо же ре ћи да се уну тар по сто је ће пу бли ке раз ви ја ју пре фе рен ци је 
ка раз ли чи тим ме ди ји ма. Про у ча ва ње и по зна ва ње пу бли ке од не-
про це њи вог је зна ча ја за раз вој ме ди ја, али и дру штва. 

Те ле ви зи ја ма, ра ди ју и штам пи је основ но ме ри ло успе ха и 
по сло ва ња, из ме ре ни реј тинг. Да би се по сти гла што ве ћа гле да-
ност ТВ про гра ми по не кад не пра те оп ште при хва ће не со ци јал не 
и дру штве не вред но сти. Ипак, од го вор ност ни је са мо на те ле ви-
зиј ском еми те ру, не го на свим ак те ри ма овог од но са, ка ко на те ле-
ви зи ја ма ко је при ла го ђа ва ју про грам пу бли ци, та ко и на пу бли ци 
ко ја би тре ба ло да кре и ра кри тич ки осврт на ме диј ско тр жи ште. 
При ли ком ана ли зе ме ди ја мо ра се ме ђу тим, по зна ва ти и ло ги ка и 
при ро да са мих ме ди ја и на чи на њи хо вог функ ци о ни са ња. Ве ћи-
на ме ди ја у свом уре ђи вач ком про гра му по ку ша ва да ба лан си ра 
између по жељ них дру штве них вред но сти и за ба ве, што ни је ни ма-
ло лак по сао. 

За што је те ле ви зи ја то ли ко по пу лар на? У јед ној сту ди ји у 
Швед ској от кри ве но је да се за гле да ње те ле ви зи је ве зу ју сле де ће 
ка рак те ри сти ке: осе ћа ње сре ће, ини ци ја ти ве, ре лак са ци је, бли зи не 
ци ља, ла ко ће (Sjoberg, 2007). Та ко ђе, ве зу је се ни зак ни во кон цен-
тра ци је, не га тив них емо ци ја, ак ти ва ци је и при су ства дру гих. По-
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сто је не ке сту ди је ко је по ве зу ју гле да ње те ле ви зи је са кон зу ма ци-
јом ал ко хо ла. Те ле ви зи ја као из вор ин фор ма ци ја по себ но по ста је 
до ми нан та у кри зним си ту а ци ја ма. У Аме ри ци у кри зним си ту а-
ци ја ма 54% по пу ла ци је на во ди ТВ као глав ни из вор ин фор ми са ња 
(Fischoff, 2004). Мо жда су ово са мо не ки од раз ло га до ми на ци је 
те ле ви зи је као ме ди ја. Да кле, основ ни мо ти ви за ко ри шће ње ме ди-
ја су: ин фор ми са ње и за ба ва. Ипак су де ћи по са др жа ју по сто је ћих 
ме ди ја, за ба ва је ва жни ја од ин фор ми са ња (упр кос оп штем на по ру, 
и да има пре ва гу на егом). 

НАВИКЕИНЕКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
ПУБЛИКЕУСРБИЈИ

Иако се мо же го во ри ти о гло бал ном гле да о цу, чи та о цу или 
слу ша о цу (по сто је уни вер зал ни трен до ви), не ке спе ци фич но сти 
срп ског кон зу мен та и ме диј ског тр жи шта ипак по сто је. 

Ме диј ска сце на у Ср би ји је ве о ма ша ро ли ка, чак ра зно вр сни ја 
од по ну де у не ким су сед ним зе мља ма. По себ но у до ме ну штам пе 
та је по ну да ша ро ли ка. Об ја вљу је се пре ко 200 штам па них из да ња 
раз ли чи тих пе ри о ди ка, има укуп но 7 на ци о нал них ТВ ка на ла, и 
укуп но 8 на ци о нал них ра дио ста ни ца (и још пу но ре ги о нал них, 
по кра јин ских и ло кал них ра дио ста ни ца). ТВ је до ми нан тан ме-
диј, и про сеч но вре ме гле да ња ТВ је ве о ма ви со ко (мно го ви ше од 
зе ма ља ре ги о ну, а по себ но од оста лих раз ви је них зе ма ља). Ипак 
и у дру гим зе мља ма ТВ је до ми на на тан ме диј уз ко ји се про во ди 
сло бод но вре ме (у Швед ској је про сеч но вре ме гле да ња те ле ви зи је 
у то ку јед ног да на 141 ми нут, пре ма, 2007). По сто је из ве сне раз-
ли ке ме ђу де мо граф ским гру па ма. Та ко у Аме ри ци же не гле да ју 
ви ше те ле ви зи ју од му шка ра ца (у про се ку же не гле да ју 5 са ти и 17 
ми ну та днев но, а му шкар ци 4 са та и 31 ми нут днев но). Де ца чи ји 
ро ди те љи има ју ни жи ни во обра зо ва ња гле да ју те ле ви зи ју ду же од 
дру ге де це. 

Као и у дру гим обла сти ма (јав но мње ње, те ле ко му ни ка ци је, 
ро ба ши ро ке по тро шње), и у обла сти ис тра жи ва ња ме ди ја по сто ји 
ши рок ди ја па зон тех ни ка ко је се мо гу ко ри сти ти, да би се ис пи та-
ле по тре бе и оче ки ва ња пу бли ке. У ис тра жи ва њи ма ме ди ја, по ред 
гле да но сти и па ра ме та ра ко ји ука зу ју на ка рак те ри сти ке ауди то ри-
ју ма (reach, share, ats, ots, rating....), по треб но је такође и раз у ме ти 
пу бли ку, њи хо ва оче ки ва ња, жи вот ни стил. Да кле, из ме ри ти не са-
мо ве ли чи ну ауди то ри ју ма и ду жи ну тра ја ња из ло же но сти не ком 
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ме ди ју, не го и ква ли тет, за ин те ре со ва ност, мо ти ва ци ју да се пра ти 
садржај ко ји се гле да/чи та, сте пен ин вол ви ра но сти у тај са др жај.

Ис тра жи ва ња ауди то ри ју ма раз ли чи тих ме ди ја, њи хо вих ста-
во ва и ми шље ња, на ви ка у кон зу ми ра њу ме ди ја и да нас су у осно-
ви слич на као и у пе ри о ду њи хо вог на стан ка. Днев ни ци (упит ни-
ци) гле да но сти, од но сно слу ша но сти ра ди ја још увек се ко ри сте, 
по себ но на ма ње раз ви је ним тр жи шти ма. Елек трон ски ме ра чи гле-
да но сти ТВ („пиплме три”) по сто је већ де це ни ја ма, и пре ва зи ла зе 
не ке од про бле ма тра ди ци о нал них ис тра жи ва ња. То је пре вас ход-
но кон ти ну и тет, као и лон ги ту ди нал ни (па нел) узор ци, по том елек-
трон ско ме ре ње чи ја је по у зда ност ве ћа, а вре мен ски ин тер ва ли у 
ко ји ма је мо гу ће пра ти ти гле да ност је све де на на ни во се кун де (у 
днев ни ци ма, то су пет на е сто ми нут ни ин тер ва ли). 

Strategic Makreting кон ти ну и ра но спро во ди ис тра жи ва ња о 
пра ће њу раз ли чи тих ме ди ја у Ср би ји на ре пре зен та тив ним узор-
ци ма. Ис тра жи ва ња чи ји ће по да ци ов де би ти раз ма тра ни, фи нан-
си рао је ИРЕX (уз по др шку УСАИД). Ко ри шће на ме то до ло ги ја је 
иста у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма, па је мо гу ће пра ће ње 
трен до ва. То су ис тра жи ва ња ко ја су спро во ђе на на ре пре зен та-
тив ним узор ци ма грађана Ср би је, ста ри јих од 15 го ди на. Ис тра жи-
ва ња се ра де на узор ци ма од око 1050 ис пи та ни ка (у про се ку има 
од 120 - 140 узо рач ких та ча ка). Ве ли чи на циљ не по пу ла ци је ко ја 
је овим узор ци ма ре пре зен то ва на је 6,321,000 и ре зул та ти пред-
ста вља ју ми шље ње те по пу ла ци је. На чин при ку пља ња по да та ка је 
те рен ска ан ке та ра ђе на у до ма ћин ству код ис пи та ни ка, „ли цем у 
ли це“. Тип узор ка је тро е тап ни стра ти фи ко ва ни слу чај ни узо рак, 
у ви ше ета па. Пр ва ета па је из бор те ри то ри ја би рач ког ме ста (око 
200 до ма ћин ста ва) би ра на са ве ро ват но ћом про пор ци о нал ном ве-
ли чи ни. По том се до ма ћин ства би ра ју ме то дом слу чај ног ко ра ка 
од за да те адре се. Тре ћи ко рак је би ра ње чла на до ма ћин ста ва ко ји 
ће ди рект но би ти ис пи ти ван, од но сно уче ство ва ти у ис тра жи ва њу, 
при ме ном Киш та бли ца. Стра ти фи ка ци ја узор ка се вр ши на осно-
ву: ти па на се ља – ур бан/ру рал и шест гео-еко ном ских ре ги о на. Ди-
ску то ва ће мо по дат ке не ких ис тра жи ва ња од 2003. го ди не, до да нас. 
Као и не ке од по да та ка АГБ, Аген ци је ко ја се ба ви елек трон ским 
ме ре њем гле да но сти ТВ ауди то ри ју ма у Ср би ји. 

По да ци до би је ни у на ве де ним ис тра жи ва њи ма ука зу ју на ап-
со лут ну до ми на ци ју ТВ у Ср би ји, у ду жем вре мен ском пе ри о ду. 
На и ме, ТВ се у про се ку днев но гле да ја ко ду го. Про сеч ни са ти 
про ве де ни уз ТВ у Ср би ји су ду жи не го у зе мља ма у ре ги о ну, а 
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по себ но ду жи не го у не ким за пад ним европ ским зе мља ма. ТВ је 
нај до ми нант ни ји и нај при сут ни ји ме диј у до ма ћин стви ма у Ср би-
ји (87% по пу ла ци је од 15 го ди на и ви ше сва ко днев но гле да ТВ). 
Про сеч но гле да ње ТВ је 3.5х у то ку да на. Ра дио сва ко днев но слу ша 
не што ма њи про це нат по пу ла ци је (60%). Но, уко ли ко по гле да мо 
укуп ни збир сва ко днев ног и ре дов ног слу ша ња ра ди ја (4 - 6 пу та 
не дељ но) он да се удео ра ди ја у укуп ном ме диј ском тр жи шту Ср-
би је уве ћа ва (79% циљ не по пу ла ци је). У то ку рад ног да на ра дио се 
слу ша ви ше у ју тар њим ча со ви ма (док љу ди иду на по сао нај пре 
у ко ли ма, и док су на по слу од 7х до 13х), али је у по по днев ним 
ча со ви ма до ми на ци ја ТВ не при ко сно ве на – кон ти ну и ра но ра сте до 
22х, а по том са мо не знат но опа да до 24х. Штам па је зна чај но ма ње 
за сту пље на у од но су на две на ве де не вр сте ме ди ја. Днев не но ви не 
сва ко днев но чи та 31% по пу ла ци је од 15 и ви ше го ди на. То је ма њи 
про це нат у од но су на про сеч ног кон зу мен та у оста лим зе мља ма у 
ре ги о ну. 
Та бе ла 1: Ко ли ко че сто гле да те ТВ, слу ша те ра дио, чи та те днев не 

но ви не и ча со пи се, ко ри сти те ин тер нет? Мај, 2008 го ди на

Ко ли ко че сто......
у % Гледате 

ТВ
Слу-
шате 
радио

Чи-
та те 

днев-
не но-
ви не

Чи-
та те 
ча со-
пи се

Ко ри-
сти те 
Ин-
тер-
нет

Сва ки дан 87.2 60.2 31.4 5.1 13.8
4-6 пу та не дељ но 4.6 17.8 9.4 4.5 2
2-3 пу та не дељ но 2.9 9.4 17.1 7.5 3.5
Јед ном не дељ но 1.6 2.6 8.3 15.1 1.9
Не ко ли ко пу та ме сеч. 1.6 2.2 4.9 9.5 1.9
Јед ном ме сеч но 0.8 0.3 2.6 7.1 1.6
Ре ђе од јед ном мес. 0.5 2.3 2 6.3 1.2
Ни ка да 0.7 5.2 24.4 44.9 74.1

Као што ви ди мо из та бе ле 1, око 14% гра ђа на Ср би је ко ри сти ин-
тер нет сва ки дан. Пре ма по да ци ма ко је је не дав но са оп шти ла Европ-
ска асо ци ја ци ја ин тер ак тив них огла ши ва ча (ЕИАА) чак 178 ми ли-
о на Евро пља на ко ри сте ин тер нет сва ке не де ље. Ви ше од по ло ви не 
од овог бро ја (55 од сто) је на ин тер не ту сва ко днев но. Три че твр ти не 
Евро пља на ко ри сти ин тер нет то ком ве че ри, а 51 од сто ис пи та ни ка 
овом об ли ку ко му ни ка ци ја нај ви ше па жње по кла ња то ком ви кен да. 
Ка да је реч о раз ло зи ма за ко ри шће ње ин тер не та он да се чак 73 од-
сто ис пи та ни ка из ја шња ва да га ко ри сти за ко му ни ка ци ју са при ја-
те љи ма. Ме ђу оста лим топ ак тив но сти ма ко ри сни ка ин тер не та су 
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из бор и ре зер ви са ње ме ста за од мор (54 од сто), по тра га за бо љим 
про из во ди ма и услу га ма (51 про це нат), упра вља ње фи нан сиј ским 
тран сак ци ја ма (46 од сто), ин фор ми са ње о здра вљу и ме ди цин ским 
услу га ма (42 про цен та) и при јем ин фор ма ци ја о ло кал ној за јед ни-
ци (39 од сто). Ка ко је то у Ср би ји, и да ли до ла зи до по ра ста ко ри-
шће ња ин тер не та (та бе ла 3)? Ко ри шће ње Ин тер не та је у кон ти ну-
и ра ном по ра сту. Очи глед но је да но ве тех но ло ги је ко је омо гу ћа ва ју 
пра ће ње ме ди ја на је дан са свим дру га чи ји и ве о ма ди на ми чан на-
чин, би ва ју по пу лар не и у Ср би ји. Ко ри шће ње ин тер не та иако про-
цен ту ал но ни ско, се у Ср би ји из го ди не у го ди ну по ве ћа ва, по себ но 
ме ђу мла ђом ге не ра ци јом.
График 2: Про сеч на слу ша ност ра ди ја и тв-а по са ти ма за пе риод 
од 7 да на (у %) Мај 2008, Ср би ја без Ко со ва, По пу ла ци ја 10 до 70 

го ди на По да ци о гле да но сти ТВ из из АГБ
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 Та бе ла 3: Ко ли ко че сто чи та те ча со пи се, днев не но ви не, ко ри сти-
тет ин тер нет – тренд 2003.-2008. го ди на

Но ви не Но ви не 
2003

Но ви не 
2005

Но ви не 
2006

Но ви не 
2008

Ре дов но (нај ма ње 4 пу та не дељ но) 39,6 43,5 37,1 40,8
Не дељ но (нај ма ње јед ном не дељ но) 29,9 24,8 35,9 25,4
Јед ном месечно 8,8 6,5 3,8 7,4
Рет ко 4,7 4,5 2,4 2
Ни ка да 16,9 20,6 20,8 24,4

Ча со пи си
Часописи 

2003
Часописи 

2005
Часописи 

2006
Часописи 

2008
Ре дов но (нај ма ње 4 пу та не дељ но) 7,7 10,5 7,7 9,7
Не дељ но (нај ма ње јед ном не дељ но) 22 23,2 26,8 22,6
Јед ном месечно 27,5 25,4 22,4 16,5
Рет ко 12,7 9,4 7,1 6,3
Ни ка да 30 31,3 36 44,9

Ин тер нет
Ин тер нет 

2003
Ин тер нет 

2005
Ин тер нет 

2006
Ин тер нет 

2008
Ре дов но (нај ма ње 4 пу та не дељ но) 6,3 7 12,4 15,8
Не дељ но (нај ма ње јед ном не дељ но) 4,2 4,7 7,7 5,4
Јед ном месечно 3,6 3 4,5 3,5
Рет ко 2 7,2 2,6 1,2
Ни ка да 83,8 78,1 72,8 74,1
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У та бе ли 4 при ка за не су не ке де мо граф ске ка рак те ри сти ке 
пу бли ке у Ср би ји. Же не не што ви ше од му шка ра ца гле да ју те ле-
ви зи ју и слу ша ју ра дио, али ма ње чи та ју днев не но ви не. Днев на 
штам па је тра ди ци о нал но ори јен ти са на ка му шкој по пу ла ци ји, за 
раз ли ку од ма га зи на ко је ви ше чи та ју же не. Ста ри ја по пу ла ци ја 
ви ше гле да те ле ви зи ју, док мла ђа по пу ла ци ја ви ше слу ша ра дио, и 
зна чај но ви ше ко ри сти ин тер нет. Обра зо ва ни ји гра ђа ни се нај пре 
ко ри сте ин тер не том, а ма ње те ле ви зи јом и днев ним но ви на ма као 
сва ко днев ним из во ром ин фор ми са ња. 
Та бе ла 4: То ком јед ног про сеч ног да на ко ли ко вре ме на днев но (у 

ми ну ти ма) по све ти те...? Мај, 2008

Про сеч но днев но 
вре ме про ве де

но у..
То тал

пол ста рост обра зо ва ње

М Ж
14  
29

30 
 

49

50 
 

65

> 
65

Основ
но и 

ниже

Сред
ње

Више 
и 

висо
ко

Уче
ници, 
студ.

Гледању 
телевизије? 210,3 202 218 204 208 213 225 223 211 192 203
Слушању радија? 187,4 178 196 178 199 199 136 203 202 145 152
Читању дневних 
новина? 52,3 57 48 48 44 59 75 46 58 45 52
Читању часописа? 47,2 48 46 49 49 43 44 46 45 52 49
Коришћењу 
интернета? 118,7 134 100 148 104 81 44 90 95 110 155

МЕДИЈСКИКОНЗУМЕТУСРБИЈИ–СЛИЧНОСТИИ
РАЗЛИКЕСАСВЕТОМ

Сва ка ко ће мо се сло жи ти да је са вре ме но дру штво јед но дру-
штво ко јим до ми ни ра ју ме ди ји, ко ји су у стал ном про це су ме ња ња 
и раз во ја. То је је дан свет чи јим је чла но ви ма за ба ва нај ва жни ја, а 
тек по том ин фор ми са ње. Ме ди ји се тру де да ба лан си ра ју између 
би зни са и при хва тљи вих, дру штве но по жељ них вред но сти. Осно-
ва раз во ја де мо крат ског дру штва је фор ми ра ње све сног, ак тив ног 
чла на ци вил ног дру штва, ко ји ће то по ста ти при ма ју ћи тач не ин-
фор ма ци је о ло кал ним и свет ским зби ва њи ма. 

Да ли смо у же љи да бу де мо у то ку, да бу де мо увек у жи жи 
зби ва ња, да бу де мо до бро ин фор ми са ни, по ста ли ро бо ви ин фор ма-
ци ја? Ка ко се ин фор ми ше про сеч ни чо век у Ср би ји? Ко ји је ње гов 
осно ви из вор ин фор ми са ња? Ко ли ко сло бод ног вре ме на про во ди 
уз од ре ђе не ме ди је?

На сва на ве де на пи та ња по ку ша ли смо да да мо од го вор у овом 
ра ду. У по ре ђе њу са свет ским трен до ви ма, про сеч ни ме диј ски кон-
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зу мент у Ср би ји ма ње чи та, ду же гле да ТВ, ре ђе ко ри сти Ин тер нет. 
Ипак и у дру гим зе мља ма се уоча ва тренд сла би јег чи та ња не са мо 
днев них, већ и не дељ них и ме сеч них ма га зи на. Те ле ви зи ја или ин-
тер нет су ла ко до ступ ни, из и ску ју ма ло енер ги је да би се кон зу ми-
ра ли (емо тив но, ког ни тив но, би хе ви о рал но). Ме ђу тим, трен до ви 
ко ји по сто је у све ту, по ла ко до ла зе и у Ср би ју. За њи хо ву при ме-
ну и им пле мен та ци ју по себ но је за ин те ре со ва на мла ђа ге не ра ци ја. 
Она као да уоп ште не за о ста је за но вим свет ским то ко ви ма.

ЛИТЕРАТУРА

• Fischoff, S (2005): Media psychology: A Personal Essay in Definition and 
Purview, JournalofMediaPsychology, Volume 10, No. 1

• Fischoff, S. (2004): Media crisis Coverage: To Serve or to Scare, Journal
ofMediaPsychology, Volume 9, No. 1

• Huh, S. (2008): Perception of and addiction to Online Games as a Func-
tion of Personality Traits, Journal of Media Psychology, Volume 13, N. 2

• Mendez, J. (2007): Message Distortion: The Effects of Media Content, 
Perceptions of Media Bias, and Partisan Predispositions on Candidate 
Evaluations, JournalofMediaPsychology, Volume 12, No. 2

• Murphy, S. (2007): A Social Meaning Framework for Research on Par-
ticipation in Social Online Games, JournalofMediaPsychology, Volume 
12, No. 3

• Pierce, T. (2006): Talking to strangers on MySpace: Teens Use of Internet 
Social Networking Sites, JournalofMediaPsychology, Volume 11, No. 3

• Pierce, T. (2007): X-Posed on MySpace: A content Analysis of “MySpace” 
Social Networking Sites, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 1 

• Sjoberg, L. (2007): Action Sampling of the Television Viewing: A Favor-
ite Waste of Time, JournalofMediaPsychology, Volume 12, No 2.

JasnaMilosevic–Djordjevic
Instituteforpoliticalstudies,Belgrade
THEUSEOFTHEMEDIAINSERBIA

–BASICTRENDS-
Summary

Among other features, modern world has been marked
with rapid development and domination ofmassmedia.
Influenceof themassmediauponsociety,uponcreation
and shaping of public opinion and each individual has
beengreat ingeneral. In this text author tried todefine
andunderlinetrendsofconsummationofmostimportant
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mediainSerbiaandthentocompareitwithtrendsinother
states.Forpurposeofthisanalysistheauthorusedlong
term conducted media researches of agencies Strategic
MarketingandAGB.
Incomparisonwithworldtrends,anaveragemediacon
sumerinSerbiaislessinclinedtoreaddailynewspapers
andmagazines,watchesTVforlongerperiodandusesIn
ternetmorerarely. Inmorninghours theuseof radio is
greaterthantheuseoftelevision,whiletheuseoftelevision
isundoubtedlymoredominant inafternoonandevening
time.Theuseof Internethasbeen increasinglygrowing
astimegoesby.Thetrendsthatarepresentworldwideare
presentinSerbia,too.Itisinparticularyoungergenera
tion,whoisnotbackwardatallwhenitcomestofollowing
worldtrends,thathasbeeninterestedforimplementation
ofthesetrends.
Key Words: media, communication, TV, press, Internet,
research
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ИванаДамњановић
Факултетполитичкихнаука,Београд

ПОСТОЈИЛИСАЈБЕРТЕРОРИЗАМ?
Сажетак

ЕкспанзијаИнтернетаинањемузаснованихтехноло
гија,каоињиховсвевећиутицајнадруштвенепојаве
ипроцесе,довелисудоповећаногзанимањаистражи
вачазасвефеноменекојисупроизашлиизтаквограз
воја.Једанодтаквихфеноменајеисајбертероризам,
који захваљујући својим потенцијално разорним по
следицама,алиимедијскојатрактивностизаокупља
пажњувеликогбројааутора.Упркостоме, јошувек
непостојидефиницијасајбертероризмакојабибила
општеприхваћена,какоуакадемским,такоиуполи
тичким круговима. Стручњаци се такође споре око
тогаукојојмери јеопасностодсајбертерористич
когнападареалнаиблиска.Притомесенедоводиу
питањетехничкаизводљивостсајбертерористичких
аката,коликооспособљеностданасприсутнихтеро
ристичкихорганизацијадаихизведу.Циљовограда
једапокажедадоданаснијебилонападакојибисе
недвосмисленомогаоназватисајбертерористичким,
каоидаопасностодтаквогнападанијенепосредна,
односнодајесајбертероризам,каополитичкифено
мен, јошувеквишеудоменупотенцијалног,негоак
туелног.
Кључне речи: Тероризам, Интернет, сајбертерори
зам,информатичкитероризам,сајбернапади,кључ
ниинфраструктурнисистеми.

Pри су ство те ро ри ста и те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на Ин тер-
не ту ни је но вост. Шта ви ше, чи ни се да је у по след ње вре ме 

Ин тер нет по стао оми ље но сред ство те ро ри ста ка ко за ме ђу соб ну 
ко му ни ка ци ју та ко и за ко му ни ка ци ју са јав но шћу. Све че шће по-
ру ке о от ми ца ма и ли кви да ци ја ма до те ле ви зи је и штам пе сти жу 
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пре ко веб сај то ва ко је во де те ро ри стич ке ор га ни за ци је. Вла де раз-
ви је них зе ма ља при зна ју ре ал ност прет ње од сај бер те ро ри стич ког 
на па да, и убр за но тра же од го ва ра ју ћа ре ше ња. Ре чи ма Мој ре Кон-
веј (MauraConway), “у но ви на ма и ча со пи си ма, на фил му и те ле-
ви зи ји, ‘сај бер те ро ри зам’ је у ду ху вре ме на”.1)

Кључ но је, ме ђу тим, пи та ње ко ли ко је (у на че лу ре ал на) опа-
сност од сај бер те ро ри стич ких на па да за и ста бли ска и не по сред на. 
Већ го ди на ма раз ли чи ти ана ли ти ча ри упо зо ра ва ју да ве ли ки сај-
бер те ро ри стич ки на пад са мо што се ни је до го дио,2) ко ри сте ћи при 
том из ра зе као што су “елек трон ски Перл Хар бор” или “елек трон-
ски Ва тер ло”.3) Ипак, до са да ни је би ло ни јед ног до ку мен то ва ног 
ин ци ден та ко ји би се с пу ним пра вом мо гао на зва ти сај бер те ро ри-
стич ким ак том.4)

Ни је спор но да су те ро ри сти при сут ни на Ин тер не ту, и то на 
мно го на чи на. Пре ма Вај ма ну (GabrielWeiman), Ин тер нет је због 
са ме сво је при ро де на мно го на чи на иде ал на аре на за ак тив ност те-
ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Као основ не пред но сти Ин тер не та он 
на во ди:

– јед но ста ван при ступ: 
– ма ло или ни ма ло ре гу ла ци је, цен зу ре или дру гих об ли ка 

кон тро ле од стра не вла сти
– по тен ци јал но огром ну пу бли ку ра штр ка ну ши ром све та
– ано ним ност ко му ни ка ци је
– брз про ток ин фор ма ци ја
– јеф тин раз вој и одр жа ва ње при су ства на мре жи

1) Conway, M. (2002). RealityBytes:Terrorist ‘Use’of Internet.First Mon day, 7,11. http://
outre ach.lib.uic.edu/www/is su es/is sue7_11/con way/in dex.html, 10.03.2009.

2) Та ко су, на при мер, не ки ауто ри пред ви ђа ли да ће до зна чај ног сај бер-
те ро ри стич ког на па да до ћи у вре ме пред сед нич ких из бо ра у САД 2004. (Ви ди на при-
мер Coleman, K. (2003). CyberTerrorism, Di rec ti ons Ma ga zi ne, http://di rec ti on smag.com/
ar tic le.php?ar tic le_id=432, 10.03.2009.)

3) Rogers, M. (2003). ThePsychologyofCyberTerrorism.U, A. Sil ke (pr.), Ter ro rists, Vic tims, 
and So ci ety: Psycho lo gi cal Per spec ti ves on Ter ro rism and Its Con se qu en ces, Chic he ster: Wi-
ley, стр. 79

4) Упор. Conway, M. (2002). RealityBytes:Terrorist ‘Use’of Internet.First Mon day, 7,11. 
http://outre ach.lib.uic.edu/www/is su es/is sue7_11/con way/in dex.html, 10.03.2009., као и 
Rogers, M. (2003). ThePsychologyofCyberTerrorism.U, A. Sil ke (pr.), Ter ro rists, Vic tims, 
and So ci ety: Psycho lo gi cal Per spec ti ves on Ter ro rism and Its Con se qu en ces, Chic he ster: Wi-
ley, стр. 81
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– мул ти ме ди јал но окру же ње (мо гућ ност да се ком би ну је 
текст, сли ка аудио и ви део и да се до зво ли ко ри сни ци ма да 
“ски да ју” фил мо ве, пе сме, књи ге, по сте ре и та ко да ље)

– мо гућ ност да се уоб ли ча ва из ве шта ва ње у тра ди ци о нал ним 
ма сов ним ме ди ји ма, ко ји све ви ше ко ри сте Ин тер нет као из-
вор сво јих ин фор ма ци ја.5)

И дру ги ауто ри на во де слич не пред но сти ко је Ин тер нет мо же 
има ти за те ро ри сте, при че му се на ро чи то ис ти чу мо гућ но сти ано-
ним не ко му ни ка ци је и не по сред не кон тро ле ин фор ма ци ја, као и 
ни ски тро шко ви. Све јеф ти ни ји при ступ Ин тер не ту и ње го ве све 
ве ће тех нич ке мо гућ но сти омо гу ћа ва ју би ло ко ме да по ста не уче-
сник у свет ским до га ђа њи ма. Са мо у по след њих осам го ди на, број 
ко ри сни ка у све ту по рас тао је за око 336%, при че му је нај ве ћи по-
раст у зе мља ма Бли ског Ис то ка (1296,2 %).6)

Ди ску та бил но је, ме ђу тим, ко је се ак тив но сти на Ин тер не ту 
мо гу сма тра ти те ро ри стич ким у пра вом сми слу те ре чи, па су не-
ки ауто ри по ку ша ли да их на од ре ђе ни на чин кла си фи ку ју. Пре ма 
Вај ма ну све ак тив но сти те ро ри ста на Ин тер не ту мо гу се свр ста ти 
у јед ну од осам гру па:

1. пси хо ло шки рат
2. пу бли ци тет и про па ган да
3. тра же ње ин фор ма ци ја
4. при ку пља ње фон до ва
5. ре гру то ва ње и мо би ли за ци ја
6. умре жа ва ње
7. де ље ње ин фор ма ци ја
8. пла ни ра ње и ко ор ди на ци ја7)

Са дру ге стра не, Мој ра Кон веј пред ла же ска лу ко ја ак тив ност 
те ро ри ста на Ин тер не ту ка рак те ри ше као употребу, злоупотребу, 
офанзивнуупотребу и сајбертероризам.8)Ва жно је на гла си ти да 
ове две кла си фи ка ци је не ис кљу чу ју јед на дру гу – та ко се го то во 
5) Weimann, G. (2004). HowModernTerrorismUsestheInternet. Was hing ton, Uni ted Sta tes 

In sti tu te for Pe a ce, http://www.usip.org/pubs/spe ci al re ports/sr116.html
6)  http://www.in ter net worldstats.com/stats.htm, 10.03.2009.
7) Weimann, G. (2004). HowModernTerrorismUsestheInternet. Was hing ton, Uni ted Sta tes 

In sti tu te for Pe a ce, http://www.usip.org/pubs/spe ci al re ports/sr116.html
8) Conway, M. (2002). RealityBytes:Terrorist ‘Use’of Internet.First Mon day, 7,11. http://

outre ach.lib.uic.edu/www/is su es/is sue7_11/con way/in dex.html, 10.03.2009.
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све ак тив но сти са Вај ма но ве ли сте мо гу за пра во свр ста ти у упо-
тре бу Ин тер не та, осим не ких аспе ка та пси хо ло шког ра та, ре гру то-
ва ња и мо би ли за ци је, и од ре ђе них на чи на при ку пља ња фон до ва.

Нај ве ћи део ак тив но сти те ро ри ста на Ин тер не ту от па да на, ка-
ко је већ ре че но, уоби ча је не на чи не упо тре бе Мре же. У ову ка те го-
ри ју спа да ју про па ганд на де лат ност, нај ве ћи део ко му ни ка ци је ко ја 
се од ви ја пу тем имеј ла и у чет-ру мо ви ма, при ку пља ње фон до ва 
(нпр. пу тем до бро вољ них при ло га или он лајн про да јом), при ку-
пља ње ин фор ма ци ја, па чак до не ке ме ре и пси хо ло шки рат. Не ки 
ауто ри сма тра ју да овај пре све га ко му ни ка ци о ни аспект Ин тер нет 
ак тив но сти за пра во не пред ста вља не ку ра ди кал ну но ви ну, већ да 
те ро ри сти ко ри сте Ин тер нет на исти на чин на ко ји су ко ри сти ли и 
оста ле об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја.9) 

У зло у по тре бе Ин тер не та пре све га спа да ју на па ди на веб-
сај то ве (раз не вр сте ДоС на па да, ди феј синг)10) или мре же, као и 
спа мо ва ње11), док би се као офан зив на упо тре ба Ин тер не та мо гле 
ока рак те ри са ти ак тив но сти ко је на но се ма те ри јал ну и дру гу ште-
ту – као што је ши ре ње ви ру са, тро ја на ца и ло гич ких бом би12), или 
елек трон ска кра ђа.

ДЕФИНИСАЊЕСАЈБЕРТЕРОРИЗМА

Сај бер те ро ри зам, пре ма Кон ве је вој, пред ста вља сле де ћи ни во 
те ро ри стич ке ак тив но сти на Ин тер не ту, ко ји би по по сле ди ца ма 
био ра зор ни ји од офан зив не упо тре бе Ин тер не та. Упр кос ве ли ком 
ин те ре со ва њу ис тра жи ва ча за овај фе но мен, он је још увек те о риј-
ски и прав но у ве ли кој ме ри нео д ре ђен - још увек не по сто ји ње го-
ва ја сна и оп ште при хва ће на де фи ни ци ја. Раз ме ре ових не сла га ња 
илу стру је и ре ла тив но кон фу зна од ред ни ца у ина че ве о ма ин фор-
ма тив ном Та кра хо вом (JohnRichard Thacrakh) «Реч ни ку те ро ри-
9) Valeri L., Knights M., (2000). AffectingTrust:Terrorism,InternetandOfensiveInformation

Warfare, Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce, 12, 1, стр. 16
10) DoS (De nial of Ser vi ce) на па ди – тип на па да ко ји по ку ша ва да учи ни бес ко ри сним из вор 

на мре жи, нај че шће сла њем огром них ко ли чи на по да та ка. Углав ном се ко ри сти за на-
па де на e-mail или IRC сер ве ре и веб сај то ве; defacing – нео вла шће на из ме на са др жа ха 
веб стра ни це

11) спам – сва ка не же ље на по ру ка
12) вирус – про грам ски фраг мент ко ји се уба цу је у ве ћи про грам и ак ти ви ра се са мо ка да 

се укљу чи про грам-до ма ћин, по сле че га се умно жа ва, ин фи ци ра ју ћи дру ге про гра ме; 
тројанац(тројански коњ) – ко ди ра ни фраг мент ко ји се кри је у про гра му и оба вља 
ма ски ра ну функ ци ју. То је по пу лар ни ме ха ни зам да се при кри је ви рус; логичка бом
ба – јед на вр ста тро јан ског ко ња ко ја се ко ри сти да би се «лан си рао» ви рус или за не ки 
дру ги на чин на па да на си стем.
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зма», у ко јој се пи та ње де фи ни ци је пот пу но пре ска че и са мо се у 
не ко ли ко па су са ука зу је на опа сност од по тен ци јал ног овла да ва ња 
те ро ри ста но вим ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма.13) 

Сам тер мин сај бер те ро ри зам ско вао је Бе ри Ко лин14) (Barry
Colin). Овај тер мин се са сто ји од две ком по нен те: сај бер спеј са 
(сај бер про сто ра) и те ро ри зма. Да нас по сто је раз ли чи те де фи ни ци-
је сај бер спеј са15), ма ње или ви ше пре ци зне, а Ко ли но ва де фи ни ци-
ја – да је сај бер спејс “про стор у ко ме функ ци о ни шу ком пју тер ски 
про гра ми и кре ћу се по да ци”16) у ве ли кој ме ри по га ђа ме ту.

Дру ги део де фи ни ци је је мно го ком пли ко ва ни ји због по зна-
тих те шко ћа и ко тро вер зи при де фи ни са њу те ро ри зма. Украт ко, 
де фи ни ци ја сај бер те ро ри зма у мно го ме за ви си од де фи ни ци је те-
ро ри зма ко ју аутор при хва та. Још је дан од про бле ма при ја сном 
од ре ђе њу овог пој ма је ње го во не до вољ но раз ли ко ва ње од сај бер 
кри ми на ла. При руч ник Ује ди ње них на ци ја о кри ми на лу по ве за-
ном са ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма при зна је да ни по сле не ко-
ли ко го ди на рас пра ве ме ђу струч ња ци ма не по сто је ме ђу на род но 
при зна те де фи ни ци је ових тер ми на.

Ва зду хо плов не сна ге Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва су још 
1970-их го ди на фор му ли са ле сво ју де фи ни ци ју сај бер те ро ри зма, 
као “упо тре бе ин фор ма ци ја и ин фор ма ци о них си сте ма као оруж ја 
у су ко бу у ко ме су ин фор ма ци је и ин фор ма ци о ни си сте ми ме те”.17) 
Ова очи глед но пре ши ро ка де фи ни ци ја не са др жи спе ци фич не ка-
рак те ри сти ке ко је би раз ли ко ва ле сај бер те ро ри зам од дру гих об ли-
ка упо тре бе и зло у по тре бе ин фор ма ци ја и ин фор ма ци о них си сте-
ма, као што су ин фор ма тич ки рат, сај бер кри ми нал и слич но.

Јед на од пр вих ре ла тив но ши ро ко при хва ће них де фи ни ци ја 
сај бер те ро ри зма да ти ра из 1998. го ди не. У из ве шта ју Цен тра за 
Стра те шке и ме ђу на род не сту ди је (CenterforStrategicandInterna
tionalStudies) под на сло вом Cybercrime,Cyberterrorism,Cyberwar
13) Thackrah, J. R. (2004). DictionaryofTerrorism.Lon don: Ro u tled ge, стр. 61
14) Janczewski, L. J., Colarik, A. M. (ур.) (2008). CyberWarfareandCyberTerrorism,Her-

shey, In for ma tion sci en ce re fe ren ce., стр. xi ii
15) Тер мин сајберспејс (cyberspace – сај бер спејс, сај бер-про стор, ки бер-про стор) је пр ви 

упо тре био пи сац на уч не фан та сти ке Ви ли јем Гиб сон (WilliamGibson) у свом ро ма ну 
Не у ро ман сер (Ne u ro man cer) 1984. го ди не.

16) Collin, B. C., (2000). TheFutureofCyberterrorism, iz la ga nje na sku pu 11thAnnualIn
ternational Symposium On Criminal Justice Issues, http://af gen.com/ter ro rism1.html, 
10.03.2009.

17) Holtz, S., CyberTerrorism, Flo ri da Atlan tic Uni ver sity, Da vie (Feb. 19, 2003). Ци ти ра но 
пре ма: Ronczkowski, M. R. (2004) TerrorismandOrganizedHateCrime:IntelligenceGat
hering,Analysis,andInvestigations, Bo ca Ra ton: CRC Press., стр. 132
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fare,AvertinganElectronicWaterloo на во ди се да “Сај бер те ро ри зам 
озна ча ва уна пред сми шље не, по ли тич ки мо ти ви са не на па де под-
на ци о нал них гру па, клан де стин ских ак те ра или по је ди на ца про тив 
ин фор ма ци о них и ком пју тер ских си сте ма, ком пју тер ских про гра-
ма и по да та ка ко ји ре зул ти ра ју на си љем про тив ци вил них (noncom
batant) ме та.”18) Ве о ма је слич на и де фи ни ци ја Мој ре Кон веј, ко ја 
од ре ђу је сај бер те ро ри зам као “уна пред сми шље ни, по ли тич ки мо-
ти ви сан на пад од стра не под на ци о нал них гру па или клан де стин-
ских ак те ра про тив ин фор ма ци ја, ком пју тер ских си сте ма, ком пју-
тер ских про гра ма и по да та ка ко ји има ју за по сле ди цу на си ље над 
ци вил ним ме та ма”.19) Обе ове де фи ни ци је се осла ња ју на за кон ску 
де фи ни ци ју те ро ри зма ко ја ва жи у САД. На њих се на до ве зу је и да-
ље их пре ци зи ра Ко ла ри ко ва (AndrewMichaelColarik) де фи ни ци ја, 
по ко јој је сај бер те ро ри зам “уна пред сми шљен, по ли тич ки мо ти ви-
сан кри ми нал ни акт по чи њен од стра не под на ци о нал них гру па или 
клан де стин ских ак те ра про тив ин фор ма ци о них или ком пју тер ских 
си сте ма, ком пју тер ских про гра ма и по да та ка, ко ји има за по сле ди-
цу фи зич ко на си ље, ка да је на ме ра да се иза зо ве страх код ци вил-
них ме та.»20) 

Кол ман (KevinColeman) сма тра да је “сај бер те ро ри зам сми-
шље на упо тре ба ре ме те ћих ак тив но сти, или прет ња њи ма, про тив 
ком пју те ра и/или мре жа, са на ме ром да се про у зро ку је ште та или 
оства ре да љи дру штве ни, иде о ло шки, ре ли гиј ски, по ли тич ки или 
слич ни ци ље ви, или да се за стра ши не ка осо ба за рад ис пу ње ња 
тих ци ље ва”.21) Пре ма До ро ти Де нинг (DorothyDenning) “сај бер-
те ро ри зам је кон вер ген ци ја из ме ђу сај бер спеј са и те ро ри зма. Он 
се од но си на про тив за ко ни те на па де и прет ње на па ди ма про тив 
ком пју те ра, мре жа и ин фор ма ци ја ускла ди ште них у њи ма ка да су 
по чи ње ни да би се за стра ши ла или при ну ди ла вла да или њен на-
род у про мо ци ји по ли тич ких или дру штве них ци ље ва. Да ље, да би 
се оква ли фи ко вао као сај бер те ро ри зам, на пад мо ра да ре зул ти ра 
18) Ци ти ра но пре ма: Colarik, A. M., (2006). CyberTerrorism:PoliticalandEconomicImpli

cations , Her shey: Idea Gro up Pu blis hing., стр. 46
19) Conway, M. (2002). RealityBytes:Terrorist ‘Use’of Internet.First Mon day, 7,11. http://

outre ach.lib.uic.edu/www/is su es/is sue7_11/con way/in dex.html, 10.03.2009.
20) Colarik, A. M., (2006). CyberTerrorism:PoliticalandEconomicImplications , Her shey: 

Idea Gro up Pu blis hing., стр. 47
21) Coleman, K. (2003). CyberTerrorism, Di rec ti ons Ma ga zi ne, http://di rec ti on smag.com/ar tic-

le.php?ar tic le_id=432, 10.03.2009.
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на си љем про тив ли ца или имо ви не, или у нај ма њу ру ку да на не се 
до вољ но ште те да би иза звао страх”.22) 

Не ки ауто ри ко ри сте уме сто овог тер ми на тер мин информа
тичкитероризам.Тво рац овог тер ми на је Ти мо ти То мас (Timоthy
Thomas). По ње го вој де фи ни ци ји ин фор ма тич ки те ро ри зам об у-
хва та 1) спо ну из ме ђу кри ми нал не пре ва ре или зло у по тре бе ин-
фор ма ци о ног си сте ма и фи зич ког на си ља те ро ри зма и 2) на мер ну 
зло у по тре бу ди ги тал ног ин фор ма ци о ног си сте ма, мре же и ком по-
нен те са ци љем да се по др жи или омо гу ћи те ро ри стич ка кам па ња 
или ак ци ја.23) У овом дру гом слу ча ју, зло у по тре ба си сте ма не би 
мо ра ла да до ве де до ди рект ног на си ља над љу ди ма, иако би ипак 
мо гла да под сти че страх. Упо тре ба тер ми на информатичкитеро
ризам за сни ва се на иде ји да у са вре ме ном дру штву по сто је два 
глав на ме то да ко је те ро ри сти мо гу да ис ко ри сте за ин фор ма тич ки 
те ро ри стич ки на пад:

1. ка да је ин фор ма ци о на тех но ло ги ја ме та
2. ка да је ин фор ма ци о на тех но ло ги ја ору ђе за ве ће опе ра ци је.
Пр ви ме тод под ра зу ме ва да ће те ро ри ста на па сти ин фор ма ци-

о ни си стем ра ди са бо та же (елек трон ске или фи зич ке), па и уни-
ште ња или пре ки да ња са мог ин фор ма ци о ног си сте ма и би ло ко је 
ин фор ма ци о не ин фра струк ту ре (на при мер стру је, ко му ни ка ци је 
итд.) за ви сне од на пад ну те тех но ло ги је. Дру ги ме тод под ра зу ме ва 
да ће те ро ри ста ма ни пу ли са ти ин фор ма ци о ним си сте мом и ко ри-
сти ти га, ме ња ју ћи или нео вла шће но пре у зи ма ју ћи по дат ке, или 
при мо ра ва ју ћи си стем да оба ви функ ци ју за ко ју ни је пред ви ђен 
(као на при мер оме та ње кон тро ле ва зду шног са о бра ћа ја).

ме та
фи зи чка ди ги тал на

ор
у ђ

е фи зич ко
а) кон вен ци о нал ни те ро-
ри зам (под ме та ње бом бе 
у Окла хо ма Си ти ју)

б) на пад ИРА на Squ a re Mi le 
у Лон до ну, 4. ок то бра 1992.

ди ги тал-
но

в) ха кер ва ра си стем кон-
тро ле ле та да би спу стио 
ави он

г) тро јан ски коњ у јав ној 
мре жи

(та бе ла пре у зе та из De vost, M. G., Ho ug hton, B. K. i Pol lard, N. A. (1998). Infor
mationTerrorism:CanYouTrustYourToaster?, http://www.ndu.edu/inss/siws/ch3.
html, 10.03.2009.)
22) Denning, D. (2001). IsCyberTerrorNext?, New York: U.S: So cial Sci en ce Re se arch Co un-

cil, http://www.ssrc.org/sept11/es says/den ning.htm 10.03.2009.
23) Ti mothy L. Thomas, DeterringAsymmetricTerroristThreatstoSocietyintheInformation

Age (Car li sle, PA: US Army War Col le ge Stra te gic Stu di es Inst. Oct. 2001). Ци ти ра но пре-
ма O’Brien, K. A. (2003). InformationAge,TerrorismandWarfare, u T. R.Moc ka i tis i P. 
B.Rich (pr.). Grand Stra tegy in the War aga inst Ter ro rism, Lon don: Frank Cass, стр. 191
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Пре ма овој та бе ли, по ље а) озна ча ва кон вен ци о нал ни те ро-
ри зам (от ми це, бом ба шки на па ди, атен та ти итд.). По ља б), в) и г) 
пред ста вља ју ин фор ма тич ки те ро ри зам. По ље б) озна ча ва кон вен-
ци о нал но ре ше ње за на пад на ви со ко тех но ло шку (hightech) ме ту. 
Те ро ри стич ки на пад при ка зан у по љу в) ко ри сти ин фор ма ци о не 
си сте ме да би се ство ри ла фи зич ка ште та. По ље г) пред ста вља на-
пад у ко ме се ко ри сти ра њи вост вој них, ко мер ци јал них и јав них 
си сте ма ко ји се осла ња ју на ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Ово по ље 
озна ча ва “чи сту фор му” ин фор ма тич ког те ро ри зма, ко ји је нај те же 
от кри ти, и ко ме се нај те же су прот ста ви ти. По сто је и суп тил ни је 
фор ме ин фор ма тич ког те ро ри зма (на при мер, елек трон ска кра ђа 
сред ста ва за по др шку те ро ри стич ким опе ра ци ја ма, пре у сме ра ва ње 
по шиљ ки оруж ја итд.), ко је та ко ђе спа да ју у по ли тич ке зло чи не, 
мо жда још опа сни је јер су ма ње дра ма тич не од сај бер-Чер но би ља 
и за то те же за от кри ва ње, а мо гу из гле да ти и као “обич ни” зло чи-
ни.24)

Из та бе ле и об ја шње ња ја сно је да би се за пра во са мо по ље под 
в) мо гло озна чи ти као сај бер те ро ри зам у пра вом сми слу те ре чи, а 
ка да је реч о по љу г) мо ра ли би да бу ду ис пу ње ни још не ки усло ви 
(на но ше ње ма те ри јал не ште те, људ ске жр тве, или у нај ма њу ру ку 
ши ре ње стра ха ве ћих раз ме ра).

Су ми ра ју ћи на ве де не ста во ве, мо гли би се као нео п ход ни из-
дво ји ти сле де ћи де фи ни ци о ни еле мен ти сај бер те ро ри зма:

1. упо тре ба ин фор ма ци о них/ком пју тер ских тех но ло ги ја као 
оруж ја (а не са мо као ло ги стич ке по др шке, сред ства ко му-
ни ка ци је или ме те)

2. по ли тич ка мо ти ва ци ја
3. ори јен та ци ја ка сим бо ли ци/спек та ку лар но сти/пу бли ци те ту
4. зна чај на ма те ри јал на ште та и/или људ ске жр тве, или прет ња 

та квим по сле ди ца ма, што до во ди до 
5. ши ре ња стра ха ве ћих раз ме ра.
Украт ко, чи ни се да де фи ни ци ја сај бер те ро ри зма на сле ђу је све 

про бле ме са ко ји ма се су сре ће сва ки по ку шај де фи ни са ња те ро ри-
зма, до да ју ћи не ке но ве (нпр. да ли се под сај бер те ро ри змом мо же 
под ра зу ме ва ти фи зич ко уни ште ње ком пју те ра или ком пју тер ског 
си сте ма?). За кљу чак мо же би ти сли чан – без об зи ра на (не)по сто-
24) Devost, M. G., Houghton, B. K. i Pollard, N. A. (1998). InformationTerrorism:CanYou

TrustYourToaster?, http://www.ndu.edu/inss/siws/ch3.html, 10.03.2009.
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ја ње те о риј ски од ре ђе ног пој ма, пре по зна ће мо сај бер те ро ри зам 
ка да/ако се де си.

САЈБЕРТЕРОРИСТИЧКИНАПАДИ–МОГУЋИАКТЕРИ,
СРЕДСТВАИНАЧИНИНАПАДА

О мо гу ћим на чи ни ма из во ђе ња и ме та ма сај бер те ро ри зма 
углав ном по сто ји сла га ње ме ђу струч ња ци ма па и вла да ма. Вла де 
су на ро чи то за бри ну те због те ро ри стич ких сај бер на па да (или на-
па да иза ко јих сто је дру ге др жа ве) на кључ не ин фра струк тур не си-
сте ме ко је чи не на ци о нал ни “си стем за одр жа ва ње жи во та”. Због 
ве ли ке за ви сно сти ових си сте ма од ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
већ број них на па да и по ку ша ја на па да на њих, САД су оти шле нај-
да ље у про це ни ових прет њи и про на ла же њу аде кват них од го во ра, 
па је још Клин то но ва ад ми ни стра ци ја де фи ни са ла осам кључ них 
ин фра струк тур них си сте ма ко ји мо гу би ти ме та сај бер те ро ри зма 
или дру ге вр сте ин фор ма тич ког на па да: те ле ко му ни ка ци је, бан-
кар ство и фи нан си је, елек трич на енер ги ја, ди стри бу ци ја и скла-
ди ште ње наф те и га са, во до вод ни си стем, са о бра ћај, хит не слу жбе 
и вла ди не слу жбе.25) Пре ма Ко ли ну, тач ке где се са ста ју фи зич ки и 
вир ту ел ни свет (и ко је мо гу би ти ме те на па да сај бер те ро ри ста) су:

- фа бри ке за пре ра ду хра не
- фар ма це ут ска по стро је ња
- по стро је ња елек трич не енер ги је и при род ног га са
- рас кр сни це пру га и си сте ми за кон тро лу са о бра ћа ја
- сле де ћа ге не ра ци ја кон тро ле ва зду шног са о бра ћа ја
- прак тич но сва мо дер на вој на опре ма
- ко му ни ка ци је вој ске и јав не без бед но сти
- ци вил не ко му ни ка ци је.
Он сма тра да по сто је три по тен ци јал на ак та сај бер те ро ри зма 

на тач ка ма спа ја ња:
1. де струк ци ја;
2. ме ња ње и
3. при ба вља ње и ре тран сми си ја26) 

25) Denning, D. (2001). IsCyberTerrorNext?, New York: U.S: So cial Sci en ce Re se arch Co un-
cil, http://www.ssrc.org/sept11/es says/den ning.htm 10.03.2009.

26) Collin, B. C., (2000). TheFutureofCyberterrorism, iz la ga nje na sku pu 11thAnnualIn
ternational Symposium On Criminal Justice Issues, http://af gen.com/ter ro rism1.html, 
10.03.2009.
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Ова ква кла си фи ка ци ја ни је у не скла ду са дру гом, углав ном 
при хва ће ном по де лом, ко ја ка же да да по сто је че ти ри мо гу ћа на чи-
на на па да: од би ја ње, об ма на, уни шта ва ње и екс пло а та ци ја. То јест, 
не ко би мо гао да упад не у ин фор ма ци о ни си стем да би за у ста вио 
ње гов рад, да уба ци ла жне по дат ке или “зло ћу дан” код да би ство-
рио по гре шне ре зул та те, да фи зич ки или елек трон ски уни шти си-
стем, или да се “при ка чи” на си стем да би крао по дат ке.27)

Де фи ни ци о не не до у ми це и ме диј ска пра ши на ко ја се по ди же 
око сај бер те ро ри зма те шко до зво ља ва ју јед но ста ван и из ри чит од-
го вор на пи та ње ко ли ко је ре ал на и бли ска прет ња сај бер те ро ри-
зма. Струч ња ци се, као што је већ ре че но, углав ном сла жу да се до 
са да ни је до го дио ни је дан на пад ко ји би се без сум ње и окле ва ња 
мо гао ока рак те ри са ти као сај бер те ро ри стич ки. Они сма тра ју да те-
ро ри сти тре нут но углав ном јед но став но упо тре бља ва ју Ин тер нет, 
по пут свих оста лих ко ри сни ка, док су зло у по тре ба и офан зив на 
упо тре ба Ин тер не та ре ђе, а да до са да ни је за бе ле жен ни је дан акт 
сај бер те ро ри зма.28) То на рав но не зна чи да сај бер на па да на ком-
пју тер ске си сте ме и мре же, па чак и “кључ ни на ци о нал ни ин фра-
струк тур не си сте ме”, ни је би ло.

Са мо то ком фи скал не 2007. го ди не у Сје ди ње ним Аме рич ким 
др жа ва ма при ја вље но је око 37000 слу ча је ва на ру ша ва ња без бед-
но сти ин фор ма ци о них си сте ма (ка ко у вла ди та ко и у при ват ном 
сек то ру),29) при че му тре ба има ти у ви ду да ком па ни је че сто не 
при ја вљу ју успе шно из ве де не на па де (по не ким про це на ма све га у 
10% слу ча је ва).30) Осим то га, раз не фе де рал не аген ци је на пад ну те 
су 13000 пу та, а ком пју тер ски си сте ми Ми ни стар ства од бра не чак 
80000 пу та. Ва жно је при ме ти ти да ана ли зе по ка зу ју да је око 40% 
свих ин ци де на та на мре жи ме ђу на род ног ка рак те ра.31) 

Мно ги струч ња ци и вла ди ни зва нич ни ци сма тра ју да има 
озбиљ них раз ло га за за бри ну тост. Још 1996. го ди не је Џон Дојч 
(John Deutch), бив ши ди рек тор ЦИА-е ре као: “Ме ђу на род не те-
27) Berkowitz, B., Hahn,R. W. (2003) Cyber se cu rity: Who’s watching the sto re?,Is su es in Sci-

en ce and Tec hno logy; 19, 3, 55-62, стр. 55
28) Conway, M. (2002). RealityBytes:Terrorist ‘Use’of Internet.First Mon day, 7,11. http://

outre ach.lib.uic.edu/www/is su es/is sue7_11/con way/in dex.html, 10.03.2009.
29) Posner, M. (2007). Americaalready is inacyberwar,analystsays, http://www.go ve xec.

com/story_pa ge.cfm?ar tic leid=38667
30) Coleman, K. (2003). CyberTerrorism, Di rec ti ons Ma ga zi ne, http://di rec ti on smag.com/ar tic-

le.php?ar tic le_id=432, 10.03.2009.
31) Grove, G. D., Goodman, S. E. i Lukasik, S. J. (2000), Cyberattacksandinternationallaw, 

Sur vi val, 42, 3,стр. 90
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ро ри стич ке гру пе очи глед но има ју мо гућ ност да на пад ну ин фор-
ма ци о ну ин фра струк ту ру Сје ди ње них Др жа ва, чак и ако упо тре-
бља ва ју ре ла тив но јед но став на сред ства. [...] За бри нут сам због 
мо гућ но сти за бу ду ће та кве на па де. Мо гу се упо тре би ти ме то ди 
у ра спо ну од та ко тра ди ци о нал них те ро ри стич ких ме то да као што 
је бом ба у во зи лу, упра вље на у овом слу ча ју про тив, на при мер, 
те ле фон ске цен тра ле или не ког дру гог ко му ни ка ци о ног чво ра, до 
елек трон ских сред ста ва на па да. Ови дру ги ме то ди мо гли би се 
осла ња ти на пла ће не ха ке ре. Спо соб ност да се за поч не на пад, ме-
ђу тим, ве ро ват но има ве ли ки број те ро ри стич ких гру па, ко је се све 
ви ше на ви ка ва ју на Ин тер нет и оста ла мо дер на сред ства за сво-
је соп стве не ко му ни ка ци је. Ово укљу чу је ка ко до бро по зна те и 
одав но ство ре не ор га ни за ци је као што је ли бан ски Хе збо лах, као 
и без и ме не и ма ње по зна те ће ли је ме ђу на род них те ро ри ста по пут 
оних ко ји су на па ли Свет ски тр го вин ски цен тар”.32) По ла де це ни је 
ка сни је, са вет ник ове аген ци је за пи та ња тех но ло ги је Ло ренс Гер-
швин (LawrenceGershwin) из ја вио је да, ма да те ро ри сти још увек 
да ју пред ност бом ба ма, «пред ви ђа мо бит ни је сај бер-прет ње у бу-
дућ но сти, са ула ском но ве, тех нич ки ком пе тент ни је ге не ра ци је у 
ре до ве те ро ри ста».33)

Има ин ди ка ци ја да не ке те ро ри стич ке гру пе те же сај бер те ро-
ри зму, са мом по се би или за јед но са ак ти ма фи зич ког на си ља. Још 
у но вем бру 1998. го ди не са оп ште но је да је Ка лид Ибра хим, ко ји 
се сма тра чла ном ор га ни за ци је Хар кат-ул-Ан сар, по ку шао да ку пи 
вој ни софт вер од ха ке ра ко ји су га укра ли из ком пју те ра Ми ни-
стар ства од бра не. ПИ РА (TheProvisionalIrishRepublicanArmy) је 
ко ри сти ла услу ге унајм ље них ха ке ра да би до шла до кућ них адре-
са по ли ца ја ца и оба ве шта ја ца, а ти по да ци су ко ри шће ни да би се 
ис пла ни ра ла уби ства тих осо ба у “но ћи ду гих но же ва”, уко ли ко 
бри тан ска вла да не при ста не на усло ве при мир ја.34)

Без бед но сни про пу сти, као и из ра зи то тех но ло шка ори јен та-
ци ја не ких те ро ри стич ких ор га ни за ци ја по пут сек те Аум Шин ри-
кјо (ко ја ве ли ки део сво јих сред ста ва до би ја раз во јем и про да јом 
32) Ци ти ра но пре ма: Conway, M. (2002). RealityBytes:Terrorist‘Use’ofInternet.First Mon-

day, 7,11. http://outre ach.lib.uic.edu/www/is su es/is sue7_11/con way/in dex.html, 10.03.2009.
33) Tim McDonald, ‘CIA to Con gress: We’re Vul ne ra ble to Cyber-War fa re’, NewsFactorNet

work (22 Ju ne 2001)Ци ти ра но пре ма: O’Brien, K. A. (2003). InformationAge,Terrorism
andWarfare, u T. R.Moc ka i tis i P. B.Rich (pr.). Grand Stra tegy in the War aga inst Ter ro rism, 
Lon don: Frank Cass, стр. 198

34) Denning, D. (2001). IsCyberTerrorNext?, New York: U.S: So cial Sci en ce Re se arch Co un-
cil, http://www.ssrc.org/sept11/es says/den ning.htm 10.03.2009.
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ко мер ци јал ног софт ве ра) до дат но су под гре ја ли ат мос фе ру стра ха 
од сај бер те ро ри стич ког на па да у бли ској бу дућ но сти. На и ме, Аум 
Шин ри кјо је као по ду го ва рач раз ви ла софт вер за пра ће ње 150 по-
ли циј ских во зи ла. Ка да је ово от кри ве но, сек та је већ има ла по вер-
љи ве по дат ке о 115 во зи ла. Осим то га, сек та је ра ди ла на софт ве-
ру ко ји је ко ри сти ло нај ма ње 80 ја пан ских фир ми и 10 вла ди них 
аген ци ја. Из ме ђу оста лог и због овог ин ци ден та, аме рич ка ад ми-
ни стра ци ја је по сла ла хи тан до пис не ко ли ци ни сво јих ам ба са да да 
пре ста ну да упо тре бља ва ју софт вер за ко ји се на кнад но от кри ло да 
су га пи са ли др жа вља ни бив шег Со вјет ског Са ве за.35) 

Бе ри Ко лин, тво рац пој ма сај бер те ро ри зам, сма тра да по сто ји 
не ко ли ко уз не ми ру ју ћих мо гу ћих сце на ри ја сај бер те ро ри стич ког 
на па да ко ји су сви већ да нас тех нич ки оства ри ви. Не ки од ових 
сце на ри ја об у хва та ју, на при мер, из ме не у фор му ла ма де чи је хра-
не и ле ко ва, или пре у зи ма ње кон тро ле ва зду шног са о бра ћа ја од 
стра не те ро ри ста, ко ји би он да мо гли да иза зо ву су дар ци вил них 
пут нич ких ави о на. Ко лин за кљу чу је: “сај бер те ро ри ста ће оси гу ра-
ти да ста нов ни штво не мо же је сти, пи ти, кре та ти се или жи ве ти. 
Осим то га, љу ди не ће би ти упо зо ре ни, и не ће мо ћи да за тво ре те-
ро ри сту, ко ји ће ве ро ват но би ти на дру гој стра ни све та.”36) 

Ва ле ри и Најтс (LorenzoValeri,MichaelKnights) сма тра ју да 
по ред ло ги стич ке упо тре бе офан зив ног ин фор ма тич ког ра та за фи-
нан си ра ње те ро ри стич ке гру пе пу тем ком пју тер ског кри ми на ла, 
по сто је још два на чи на упо тре бе офан зив ног ин фор ма тич ког ра та. 
Пр ва је да се са бо ти ра рад ин фор ма ци о них си сте ма у по ку ша ју да 
се оме те функ ци о ни са ње или они еле мен ти кључ них на ци о нал них 
ин фра струк ту ра ко ји за ви се од ин фор ма ци ја, са или без на ме ре да 
се у том про це су иза зо ву ма сов не жр тве. Дру ги је да се ма ни пу-
ли ше по да ци ма у окви ру ин фор ма ци о ног си сте ма или да се они 
упо тре бе са спе ци фич ним ци љем да се под ри је пер цеп ци ја по ве-
ре ња, на ко ји ма се те ме ље Ин тер нет и елек трон ска тр го ви на ме ђу 
ко ри сни ци ма уоп ште.37) 
35) Denning, D. (2001). IsCyberTerrorNext?, New York: U.S: So cial Sci en ce Re se arch Co-

un cil, http://www.ssrc.org/sept11/es says/den ning.htm 10.03.2009. Ви де ти, та ко ђе O’Brien, 
K. A. (2003). InformationAge,TerrorismandWarfare, u T. R.Moc ka i tis i P. B.Rich (pr.). 
Grand Stra tegy in the War aga inst Ter ro rism, Lon don: Frank Cass, стр. 198 и да ље

36) Collin, B. C., (2000). TheFutureofCyberterrorism, iz la ga nje na sku pu 11thAnnualIn
ternational Symposium On Criminal Justice Issues, http://af gen.com/ter ro rism1.html, 
10.03.2009.

37) Valeri L., Knights M., (2000). AffectingTrust:Terrorism,InternetandOfensiveInformation
Warfare, Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce, 12, 1, стр. 28-29
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Из но се ћи као ар гу мен те чи ње ни це да су ин фор ма ци о ни си сте-
ми по ве за ни са кључ ним на ци о нал ним ин фра струк ту ра ма до бро, 
и све бо ље за шти ће ни, они сма тра ју да је мно го ве ро ват ни је да ће 
те ро ри сти по ку ша ти да под ри ју по ве ре ње ко ри сни ка у Ин тер нет 
уоп ште. Под ри ва ју ћи пер цеп ци ју ко ри сни ка о по у зда но сти Ин тер-
не та, те ро ри стич ке ор га ни за ци је мо гу да по стиг ну два ди рект но 
по ве за на ци ља. Као пр во, они огра ни ча ва ју ефи ка сност по ли ти ка 
за пад них вла да пре ма елек трон ској тр го ви ни. Ко ри сни ци се не ће 
ла ко упу шта ти у е-ко мерц тран сак ци је због пер ци пи ра них прет њи 
по сво ја фи нан сиј ска сред ства и при ват ност. Дру га по сле ди ца је 
ква ре ње оних еле ме на та ко ји об ја шња ва ју дру штве ни и ко мер ци-
јал ни успех Ин тер не та. Да би се су прот ста ви ли овим оме та ју ћим 
ак тив но сти ма, ко мер ци јал не ин сти ту ци је, вла де и вој не ора га ни за-
ци је мо ра ју да раз ра де чвр шће ме ре оси гу ра ња ин фор ма ци ја да би 
очу ва ли по зи тив ну пер цеп ци ју јав но сти о овим но вим ин фор ма ци-
о ним тех но ло ги ја ма. Ме ђу тим, ако се по гре шно схва те, ове ме ре 
мо гу да угро зе оне ка рак те ри сти ке отво ре но сти и флек си бил ног 
при сту па ко је су је згро успе ха Ин тер не та, та ко да би се мо гло ис-
по ста ви ти да је за терористе ово игра у ко јој сва ка ко до би ја ју.38) 
Оста је ме ђу тим, отво ре но пи та ње да ли би се ова кав на чин во ђе ња 
офан зив ног ин фор ма тич ког ра та мо гао ока рак те ри са ти као сај бер-
те ро ри зам.

По сто је, на рав но, и ар гу мен ти у при лог те зе да се сај бер те ро-
ри стич ки на па ди не ће до го ди ти у не по сред ној бу дућ но сти. Та ко 
До ро ти Де нинг сма тра да “иако је 'хак ти ви зам'39) ства ран и ра ши-
рен, сај бер те ро ри зам по сто ји са мо у те о ри ји. Те ро ри стич ке гру пе 
ко ри сте Ин тер нет, али и да ље ви ше во ле бом бе не го бај то ве као 
сред ства под сти ца ња стра ха.”40) Она сво је за кључ ке те ме љи, из-
ме ђу оста лог и на ис тра жи ва њу Цен тра за про у ча ва ње те ро ри зма 
и не ре гу лар ног ра то ва ња у по сти плом ској мор на рич кој шко ли у 
Мон те ре ју из ав гу ста 1999. го ди не. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да по сто је три ни воа сај бер те ро ри стич ког по тен ци ја ла. 
Пр ви је јед но ста ван: спо соб ност за основ но ха ко ва ње у по је ди-
38) Valeri L., Knights M., (2000). AffectingTrust:Terrorism,InternetandOfensiveInformation

Warfare, Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce, 12, 1, стр. 29-32
39) хактивизам– не на сил на упо тре ба иле гал них или у за кон ском по гле ду дво сми сле них 

сред ста ва ра ди по сти за ња по ли тич ких ци ље ва. Ова сред ства из ме ђу оста лог мо гу би ти 
ди феј со ва ње, ре ди рек ци је, DoS на па ди, кра ђа по да та ка, па ро ди ра ње веб сај то ва, вир-
ту ел не са бо та же и раз вој софт ве ра

40) Denning, D. (2001). IsCyberTerrorNext?, New York: U.S: So cial Sci en ce Re se arch Co un-
cil, http://www.ssrc.org/sept11/es says/den ning.htm 10.03.2009.
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нач не си сте ме уз упо тре бу ала та ко је је не ко дру ги из ра дио. На 
дру гом ни воу ор га ни за ци ја мо же да спро во ди ком пли ко ва ни је на-
па де про тив ви ше си сте ма или мре жа, ме ња или ства ра основ не 
ха кер ске ала те. Тре ћи ни во под ра зу ме ва мо гућ ност за ко ор ди ни-
ра не на па де ко ји мо гу да про у зро ку ју ве ли ке по ре ме ћа је и про би ју 
ве о ма со фи сти ци ра ну од бра ну. Струч ња ци из овог ти ма про це њу ју 
да би гру пи ко ја по чи ње од ну ле би ле по треб не 2 до 4 го ди не да 
до стиг не дру ги ни во, а 6 до 10 го ди на да стиг не до тре ћег, ма да 
би не ке гру пе мо гле то да по стиг ну и бр же уз по моћ са стра не. По 
њи хо вом ми шље њу, са мо би ре ли гиј ски мо ти ви са не гру пе те жи-
ле да до стиг ну овај по след њи ни во, што би би ло кон зи стент но са 
њи хо вом не ди скри ми на тив ном упо тре бом на си ља.41) И Ва ле ри и 
Најтс се сла жу да би из во ђе ње сај бер те ро ри стич ког на па да ко ји 
би као мо гу ћу по сле ди цу имао ма сов не жр тве зах те вао ду го трај не 
при пре ме, де таљ ну ана ли зу ме те и мо гу ћих по сле ди ца на па да (јер 
ме ђу по ве за ност ин фор ма ци о них си сте ма и са вре ме ног дру штва 
уоп ште те шко до зво ља ва да се пред ви де све по сле ди це по ре ме ћа-
ја), као и че ка ње на од го ва ра ју ћу при ли ку, што под ра зу ме ва ве ли-
ко стр пље ње. Они из ра жа ва ју сум њу да је ве ћи на те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја фук ци о нал но и пси хо ло шки спрем на на спро во ђе ње 
та ко ду го роч ног про јек та.42)

CAJБЕРТЕРОРИЗАМДАНАС

За те ро ри сте сај бер те ро ри зам би сва ка ко имао не ке пред но сти 
над фи зич ким ме то да ма. Ова кве ак ци је мо гу да се из ве ду из да ле-
ка и ано ним но, и не зах те ва ју ру ко ва ње екс пло зи вом или са мо у-
би лач ке ми си је. Ве ро ват но ће при ву ћи ве ли ку па жњу ме ди ја, јер 
су но ви на ри и јав ност фа сци ни ра ни свим вр ста ма ком пју тер ских 
на па да. С дру ге стра не, те ро ри сти мо гу окле ва ти да при ме не но ве 
ме то де док ста ре не по ста ну не а де кват не, на ро чи то ако при ме на 
но вих ме то да зах те ва при лич но ве ли ка зна ња. Чи ни се да за са да 
не до ста ци од но се пре ва гу над пред но сти ма, па се мо же за кљу чи ти 
да прет ња од сај бер те ро ри стич ких на па да ипак ни је не по сред на. 
За кљу чак До ро ти Де нинг да: “за са да ка ми он бом ба пред ста вља 
41) Denning, D. (2001). IsCyberTerrorNext?, New York: U.S: So cial Sci en ce Re se arch Co un-

cil, http://www.ssrc.org/sept11/es says/den ning.htm 10.03.2009.
42) Valeri L., Knights M., (2000). AffectingTrust:Terrorism,InternetandOfensiveInformation

Warfare, Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce, 12, 1,стр. 20-22
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мно го ве ћу прет њу од ло гич ке бом бе”43) ни по сле го то во јед не де-
це ни је ни је оспо рен.

По сто ји, ме ђу тим, је дан дру ги мо ме нат ко ји те ро ри сти мо гу да 
ис ко ри сте: ства ра ње стра ха од сај бер те ро ри зма у свр хе пси хо ло-
шког ра та. Пре ма Вај ма ну, “сај бер страх” се ства ра ка да се за бри ну-
тост због то га шта би ком пју тер ски на пад мо гао да учи ни по ја ча ва, 
док јав ност не по ве ру је да ће се на пад до го ди ти.44) 

Јед но ис тра жи ва ње је утвр ди ло да 75% ко ри сни ка Ин тер не-
та ве ру је да би сај бер те ро ри сти уско ро мо гли да, на па дом вла ди-
не или кор по ра тив не ком пју тер ске мре же, иза зо ву гу би так жи во та 
и ма сов не жр тве. Пре ма ис тра жи ва њу спро ве де ном у 19 ве ли ких 
гра до ва ши ром све та, 45% ис пи та ни ка се у пот пу но сти сла же са 
те зом да ће “ком пју тер ски те ро ри зам би ти све ве ћи про блем”, а 
још 35% се до не кле сла же са та квим ста вом.45) С об зи ром на ова кво 
ста ње ства ри, мо гу ће је да ће те ро ри сти ус пе ти да оства ре свој нај-
до слов ни ји циљ: ши ре ње ужа са и стра ха, и без по се за ња за ствар-
ним сај бер те ро ри стич ким на па ди ма.
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IvanaDamnjanovic
ISTHERECYBERTERRORISMPRESENTTODAY?

Summary
Expansion of Internet and Internetbased technologies,
aswellastheirgrowingimpactonsocialphenomenaand
processes, led to increased interestofsocialresearchers
for“allthingscyber”.Amongthesecyberphenomenais
cyberterrorism,Itoccupiesattentionofnumerousscholars
andexpertsduetotispossiblydevastatingconsequences,
butalsoitsattractivenessforthemedia.Despitethisinter
est, thereisstillnodefinitionofcyberterrorismwhichis
commonlyacceptedamongscholarsandgovernmentof
ficials.Oneofthepointsofdissentamongexpertsisalso
theproximityofcyberterrorismthreat.Itisntothetechni
calfeasibilityofcyberterroristattackthatiscontested,but
rathercapabitlityofpresentdayterroristorganizationsto
engageincyberterrorism.Thispaperaimstoshowthatno
attackcarriedoutbynowfitsthedefinitionofcyberterror
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ism.Threatofcyberterrorismisnotimmediate,socyber
terrorismisstillinthedomainofpotential,ratherthanan
actualpoliticalphenomenon.
KeyWords: terrorism,Internet,cyberterrorism, informa
tionlterrorism,cyberattacks,keynationalinfrastructures
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КАКОНАПИСАТИ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИРАД

ИЗОБЛАСТИПОЛИТИКОЛОГИЈЕ1)

 Највишизадатакчовекајезнатиисхватитиобјективни
светињеговезаконе.                                               Спиноза

Сажетак
Уовомрадујеаналитичкиипоступноинтерпретира
наметодологијаписањанаучноистраживачкограда
–израденаучноистраживачкогпројекта.Ууводном
разматрањудефинисанајеметодологијакаоиопшти
појмови који су незаобилазни у писању научног рада
или научноитсрашивачког пројекта. Дефинисана је
наука и њене законитости. Да би се методолошки
схватилоисправнописањенаучноградауовомраду
су дефинисанаразрађена следећа питања: Избор и
дефинисање проблема истраживања; дефинисање
појмова и појмовна анализа; одређивање циљева ис
траживања;постављањехипотеза;идентификација
икласификацијаваријабли;операционализацијавари
јабли;одређивањенацртаистраживања;основнеме
тоденаучногмишљењаиистраживањаудруштве
нимнаука;теренскиистраживачкирад,сређивањеи
обрадаподатака;интерпретацијаподатакаиписа
њенаучногизвештаја.
Кључне речи: Наука, методе, циљ, садржај, научни
рад,научниизвештај,податакистраживање,инди
катор,варијабла,хипотеза

* Научни саветник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

U са вре ме ној ме то до ло ги ји на уч но-ис тра жи вач ког ра да де фи ни-
са не су за ко ни то сти по ко ји ма ис тра жи вач мо ра по сту па ти да 

би успе шно на пи сао на уч ни рад. То је про цес у ко ме чи ње ни це тре-
ба под врг ну ти на уч ној ана ли зи и дру гим методама ис тра жи ва ња, уз 
ак ти ван кри тич ки од нос пре ма оно ме што је пред мет истраживања. 
То зна чи да се тра же од го во ри та мо где их не ма, а по ста вља ју се 
питања ко ја још ни су по ста вље на. За то се на уни вер зи те ту про цес 
сти ца ња зна ња не зо ве уче ње већ сту ди ра ње. Док је уче ње за сно-
ва но на пам ће њу, сту ди ра ње се заснива на раз ми шља њу. Сва ко раз-
ми шља ње ни је исто што и на уч но ми шље ње. На уч но је ми шље ње 
са мо је дан спе ци фи чан на чин раз ми шља ња, а циљ му је да буде 
исти ни то. Ка да се ис тра жи ва чи ба ве ме то да ма реч је о ме то до ло ги-
ји. Пред мет ис тра жи ва ња ме то до ло ги је су на уч не ме то де, а пред-
мет ис тра жи ва ња на уч них метода јест део објек тив не ствар но сти 
ко ји је не ка на у ка де фи ни са ла за свој пред мет. Ме то до ло ги јом се 
на зи ва све у куп ност ме тод ских по сту па ка ко је при ме њу је одређена 
на у ка или гру па срод них на у ка с ци љем да до ђу до но вих са зна ња. 
Да кле, за свој сав на пре дак и пре о бра жај, ма те ри јал ни и ду хов ни, 
чо ве чан ство тре ба да за хва ли пр вен стве но на у ци, на уч ном ства ра-
ла штву и ис тра жи ва њу, као и да без раз ви је не на у ке не мо же би ти 
ни напретка ни бла го ста ња јед не зе мље и на ро да у пра вом сми слу 
ре чи. Ту уза јам ну усло вље ност раз вит ка на у ке и раз ви је но сти зе-
мље и на ро да ко ји у њој жи ви уочио је, још у 16. ве ку Бе кон, ко ји је 
твр дио ка ко на у ка и људ ска моћ иду ску па, упо ре до, ка ко се оне, у 
ства ри, преплићу, прожимају, вр ше јед на на дру гу уза јам ни ути цај. 
Та да, у вре ме ре не сан се, ди вио се он великом пре о бра жа ју ко ји су 
раз не на у ке, сво јом ши ри ном, ра зно вр сном и многоструком при ме-
ном, из вр ши ле у жи во ту цивилизованих на ро да. А ње гов савреме-
ник, ве ли ки фран цу ски ми сли лац Мон тењ, ис ти цао је да је ''на у ка 
ве ли ки украс'', до да ју ћи од мах ка ко је она у исти мах и ''ору ђе ко је 
нам за чу до мно го по ма же''. Па ка да су љу ди о на у ци и ње ној мо ћи 
го во ри ли та ко у 16. ве ку, он да је по че так 21. века пра ви иза зов за 
ис тра жи ва че и на уч не ин сти ту ци је ка ко би уз по моћ на у ке оства-
ри ли но ву ре не сан су у ква ли те ту жи во та чо ве чан ста ва. По зна то је 
да не постоји ча роб на фор му ла ко ја мо же да от кри је тај не на уч них 
ис тра жи ва ња, као што не по сто је не ки бр зи и ме ха нич ки по ступ ци 
ко ји, ка да се на у че и са вла да ју, оспо со бља ва ју за ову вр сту де лат-
но сти. Ме ђу тим, да би се не ко оспо со био за научни рад, ну жно 
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је да претходно ис пу ни два основ на усло ва: 1) да има за то да ра, 
при род не дис по зи ци је; 2) да га не ко упу ти у на уч ни рад и ње го ве 
ме то де, раз ви ја ју ћи, ''васпитавајући'' код ње га осо би не нео п ход не 
за овај по сао.2) Да кле, уво ђе ње у за нат на уч ни ка нај бо ље се по-
сти же ка ко чи та њем ра зних на уч них де ла и при руч ни ка та ко, још 
ви ше прак сом Fit fabricando faber (Ко вач по ста је во ка њем) ка же 
ла тин ска из ре ка, слич но ми сле и Немци UbungmachtdenMeister 
(мај стор по ста је вежбањем). 

ИЗБОРИФОРМУЛИСАЊЕПРОБЛЕМАИСТРАЖИВАЊА

Про блем ис тра жи ва ња је нај кре а тив ни ји део ис тра жи ва ња, би-
тан за даљ њи рад, где тре ба да ти од го вор на сле де ћа пи та ња: ка ко 
је и због че га до шло до избора баш те те ме, да ли због ак ту ел но сти 
и атрак тив но сти те ме, ре ле вант них друштвених по тре ба, зах те ва и 
прак се, про фе си о нал ног на уч ног ин те ре са и радозналости, лич них 
раз ло га(по се до ва ња спе ци фич них зна ња и ис ку ста ва, рас по ла га ња 
са ем пи риј ским по да ци ма, ви со ке мо ти ва ци је). За из бор про бле ма 
ис тра жи ва ња морају се ува жи ти сле де ћи кри те ри ји: да ли се за ми-
шље ни про блем мо же ис тра жи ти (не по сто ја ње по да та ка, ве ли ки 
тро шко ви ис тра жи ва ња, тај ност по да та ка и сл.), да ли ис тра жи ва-
ње до но си не што но во или је то по на вља ње већ по зна тог и ко ли-
ко је то ис тра жи ва ње при ме њи во у о пракси и сл. Формулисање 
про бле ма ис тра жи ва ња из ра жа ва се де кла ра тив ном ре че ни цом, ко-
ја про ве ра ва не ко ста ње или од нос, или пи та ње. Про блем не сме 
би ти пре ши ро ко по ста вљен, тре ба га стро го пре ци зи ра ти и кон-
кре ти зо ва ти: обра зло жи ти због че га је по треб но то ис тра жи ва ње; 
ка ква се прак тич на и те о рет ска ре ше ња мо гу оче ки ва ти од тог 
истраживања и сл. Да кле, про блем је оно на уч но под руч је уну тар 
ко га се на ла зи на уч ни ин те рес истраживача. Ве о ма је бит но зна ти 
да прак тич но ис тра жи ва ње по чи ње про бле мом истраживања. Про-
блем ис тра жи ва ња је ве о ма спе ци фи чан про блем. Он се за сни ва 
на зна ти же љи, а на ста је ако се о не че му не ма до вољ но зна ња. Без 
про бле ма истраживања не мо же ни до ћи до истраживања. Зна чај-
но ис тра жи ва ње не мо же се извести на не зна чај ном про бле му. За-
то је у на уч ном ис тра жи ва њу вр ло ва жно да истраживач бу де осе-
2) Из раз вас пи та ва ње узи ма мо ов де у зна че њу ко је му је дао Бог дан По по вић: као'' све што 

чо век сам чи ни, и што дру ги чи не за ње га, а да до ђе до из ве сне вр сте са вр шен ства'', за 
раз ли ку од уче ња и про у ча ва ња у ужем сми слу, при ко ји ма се, до и ста, све чи ни са стра-
не за уче ни ка, док он сам оста је па си ван (Мит хат Ша мић, Каконастајенаучнодјело, 
Свје тлост, Са ра је во, 1988, стр. 9)
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тљив на про бле ме та ко да из ве ћег бро ја про бле ма мо же иза бра ти 
најзначајнији. При из бо ру про бле ма тре ба ува жи ти ве ћи број кри-
те ри ја, по себ но: Новинапри из бо ру про бле ма тре ба из бе га ва ти 
не по треб на по на вља ња истраживања. За то пре ко нач не од лу ке о 
спро во ђе њу не ког ис тра жи ва ња тре ба про ве ри ти да ли је та кво 
ис тра жи ва ње већ спро ве де но, као и ка ква је ње го ва важностии
применљивострезултата у прак си. Радозналостиинтереси ва-
жан су кри те риј при из бо ру про бле ма, јер зна ти же ља под сти че 
људ ски дух на ис тра жи ва ње. Мо тив ис тра жи ва ча мо же би ти и ин-
стру мен тал на вред ност са зна ња. Ис тра жи ва ти се мо же са же љом да 
се ре ши од ре ђе ни про блем, због ма те ри јал них и ста ту сних раз ло га. 
Ме ђу тим, истраживања ко ја ни су за сно ва на на зна ти же љи ре ђе до-
во де до са зна ња, а че шће до ''от кри ћа'' ко ја по го ду ју ма те ри јал ном 
и дру штве ном ста ту су истраживача. Ве о ма зна ча јан кри те риј при 
из бо ру про бле ма ис тра жи ва ња је и стручностистраживача, ко ји 
обич но би ра про блем ис тра жи ва ња из сво је сру ке. Код из бо ра про-
бле ма ис тра жи ва ња тре ба во ди ти ра чу на да ли ис тра жи вач ки тим 
рас по ла же с од го ва ра ју ћом опремомиусловимарада. Ако ис тра-
жи ва чи не ма ју ми ни мум опре ме и усло ва ра да за спро во ђе ње од-
ре ђе ног ис тра жи ва ња, од у ста је се од та квог истраживања. Покро
витељствоисарадњацентараодлучивања ва жан је кри те риј при 
из бо ру про бле ма ис тра жи ва ња. Ако ни је обез бе ђе на са гла сност 
оних ко ји мо гу ометати спро во ђе ње од ре ђе ног ис тра жи ва ња, не 
тре ба га ни по чи ња ти. Трошковиистраживања че сто су ве ћи од 
пред ви ђе них па се мо ра пре по чет ка ис тра жи ва ња из ве сти те ме-
љи та еко ном ска ана ли за и ре а лан тро шко ви ник ис тра жи ва ња. Ри
зик,опасностиитешкоће мо гу оме та ти спро во ђе ње ис тра жи ва ња 
од ре ђе ног про бле ма па код са мог из бо ра то тре ба имати у ви ду. 
За сва ко ис тра жи ва ње по треб но је одређено вре ме, па се о то ме 
мо ра во ди ти ра чу на при из бо ру про бле ма. Актуелностпроблема
истраживања је та ко ђе би тан кри те риј при из бо ру про бле ма, па 
се не сме до зво ли ти да ис тра жи ва ње не ког про бле ма тра је то ли-
ко ду го да ре зул та ти ко ји су њи ме до би је ни ни су ви ше ак ту ел ни. 
Могућнострешењанекогпроблемапомоћуистраживања та ко ђе 
пред ста вља је дан од зна чај ни јих на дах ну ћа ис тра жи ва ча при из бо-
ру про бле ма ис тра жи ва ња.3)

Да кле, код из бо ра про бле ма тре ба ува жа ва ти сва ки од ових 
кри те ри ја, на ро чи то са аспек та кон тра ин ди ка ци је. Де фи ни са ње 
3) Ми ро слав Ву је вић, Уводузнанственирад, Ин фор ма тор, За греб 1988, стр, 41-43
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про бле ма ис тра жи ва ња је посебан за да так у раз ра ди про јек та ис-
тра жи ва ња. На слов ис тра жи ва ња је јед но а проблем ис тра жи ва ња 
је дру го. На слов ра да је обич но кра ћи и уоп ште ни ји, а проблем ис-
тра жи ва ња мо ра би ти фор му ли сан што је мо гу ће пре ци зни је. 

Фор му ли са њем про бле ма по мо ћу упит не ре че ни це ис тра жи вач 
се усме ра ва пре ма од ре ђе ном на уч ним под руч ји ма. Истраживања 
с јед ног на уч ног под руч ја називамо дисциплинарнимистражива
њима, а ис тра жи ва ња с ви ше на уч них под руч ја на зи ва мо интерди
сциплинарнимистраживањима.

ДЕФИНИСАЊЕПОЈМОВАИПОЈМОВНААНАЛИЗА

На у ка је де лат ност сти ца ња зна ња, ко ја се од ви ја на те ме љу 
од го ва ра ју ћих прет по став ки и за сни ва се на при ме ни пре ци зних 
про це ду ра, у ци љу фор му ли са ња ло гич ки сре ђе них и те о рет ски ко-
хе рент них ис ка за о ис ку стве ној ствар но сти. Ми ро слав Ву је вић де-
фи ни ше на у ку као ми са о ну-пој мов ну интерпретацију објективне 
стварности ко ја је за сно ва на на чи ње ни ца ма те ствар но сти. У ис-
тра жи ва њу тре ба раз ли ко ва ти ми сао о не чем од оно га о че му се 
ми сли. Не раз ли ко ва ње пој ма од оно га на што се он од но си на зи ва 
се гре шком ре и фи ка ци је. Та гре шка ни је рет ка па се због ње че сто 
из во де по гре шни за кључ ци. По јам ни је ре флек си ја до жи вље ног 
ис ку ства, већ на ње му за сно ва на ми са о на кре а ци ја ко ја тран сцен-
ди ра ис ку ство и ому гу ћу је сна ла же ње у но вим си ту а ци ја ма за то у 
сва ком на уч ном пој му има хипотетичких еле ме на та. 

Да кле, пој мо ви ни су апри ор не ка те го ри је ми шље ња. Они су 
исто риј ске категорије ко је се ме ња ју, јер се ме ња ју ис тра жи ва че ва 
са зна ња и ме ња се објек тив на ствар ност ко ју ис тра жи вач са зна је. 
Уз сва ки по јам ве зу је се од ре ђе ни тер мин. Термин не ма ни ка кве 
ве зе с оним што он озна ча ва, осим што су се љу ди до го во ри ли да 
од ре ђе на реч зна чи оно што су се до го во ри ли да зна чи. Зна че ње се 
не мо же извести из ре чи ко јом се по јам озна ча ва, па ни је по треб-
но ме ња ти из раз про ме ном значења пој ма, јер и ри зик има сво ју 
ло ги ку. Још увек не по сто ји по сту пак ко ји је општеприхваћен у 
пој мов ној ана ли зи, али по је ди ни ауто ри да ју од ре ђе не пре по ру ке. 

Good i Hatt пре по ру чу ју да се: па жљи во ода бе ре спи сак глав-
них пој мо ва; за сва ки по јам тре ба од ре ди ти сми са о не еле мен те ка-
ко их ис тра жи вач ствар но употребљава; тре ба се од ре ди ти пре ма 
об ја вље ној ли те ра ту ри и от кри ти раз ли чи те упо тре бе из ра за ко-
ји се де фи ни шу; по јам ко ји се де фи ни ше тре ба по ве за ти с другим 
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пој мо ви ма ко ји су му слич ни у ис тој или дру гим на уч ним обла сти-
ма и на кра ју тре ба од ре ди ти ви ши и ни жи ни во ге не ра ли за ци је и 
по ве за ти их, јер на у ка се ба ви кон крет ним да би до шла до оп штег.4) 
Ис тра жи ва ње по чи ње и за вр ша ва се појмовима. За то раз ви так на у-
ке ка рак те ри ше бо га ће ње са др жа ја пој мо ви ма и повећање њи хо вог 
бро ја, а раз ви је ност на у ке ме ри се раз ви је но шћу ње не пој мов не 
мре же. Да кле, при пој мов ној ана ли зи ни је до вољ но во ди ти ра чу на 
са мо о укуп ном са др жа ју не ког пој ма, већ је вр ло ва жно да се из 
це ло ви тог са др жа ја пој ма иза бе ре онај ко ји је ре ле ван тан за прак су 
ис тра жи ва ча. Сто га се у пој мов ној ана ли зи не може оста ти са мо у 
оп штем од ре ђе њу, већ је по ред то га по треб но да ти и спе ци фич но 
од ре ђе ње пој ма. У пој мов ној ана ли зи по ред ин тер ди сци пли нар не 
де фи ни ци је тре ба да ти и ди сци пли нар не де фи ни ци је са аспе ка та 
на у ка са ко јих ће се истраживати од ре ђе ни про блем. По ред то га 
че сто је по треб но да ти и рад не де фи ни ци је ко је су још уже од дис-
циплинарних де фи ни ци ја.

Ако се пој мов ном ана ли зом до ђе до за кључ ка да тре ба од ба-
ци ти прет ход но зна че ње пој ма то тре ба обра зло жи ти. Исто та ко 
ис тра жи вач тре ба обра зло жи ти зашто се др жи оног зна че ња за ко је 
се од лу чио. На кон то га тре ба да ти карактеристичну де фи ни ци ју 
пој ма, та ко да се бит пој ма од ре ди по мо ћу ви шег род ног пој ма и 
спе ци фич не раз ли ке. Кад ни је мо гу ће да ти ка рак те ри стич ну де фи-
ни ци ју, он да тре ба иза бра ти ону ко ја ће што тач ни је и пре ци зни је 
од ре ди ти са др жај пој ма.

Бу ду ћи да су пој мо ви но си о ци зна че ња, пој мов на ана ли за мо-
же се ја ви ти и на кра ју ис тра жи ва ња па се у од ре ђи ва њу зна че ња 
од ре ђе ног пој ма ко ри сти резултатима про ве де ног ис тра жи ва ња. 

Ис тра жи вач мо же упо зо ри ти на те шко ће око де фи ни са ња не-
ког пој ма и оставити га не де фи ни са ним. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње 
ни је мо гу ће спро ве сти ако кључ ни пој мо ви ни су де фи ни са ни.

Рад не де фи ни ци је у ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма че сто су те-
о риј ски сиромашне, јер се ис тра жи вач на ла зи пред им пе ра ти вом 
де фи ни са ња. За то у истраживању тре ба по све ти ти из у зет ну па-
жњу пој мов ној ана ли зи ка ко би се из бе гло оси ро ма ше ње пој мо ва. 
И по ред то га, рад не де фи ни ци је су по не кад ве о ма уске па их ис тра-
жи вач нај ра ди је из бе га ва и та ко пра ви још ве ћу гре шку. У сва ком 
истраживању тре ба вр ши ти пој мов ну ана ли зу ко ја истраживача 
во ди до од ре ђе не дефиниције кључ них пој мо ва. У то ку це лог ис-
4) Гуд Ви ли јем – Пол Хет: Методи социјалног истраживања, Вук Ка ра џић, Бе о град, 

1966, стр. 48-53
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тра жи ва ња мо ра се кон зе квент но придржавати да тих де фи ни ци ја, 
јер без то га ис тра жи ва ње не мо же сле ди ти ло ги ку кохерентног ми-
са о ног про це са.

У сва ком ис тра жи ва њу тре ба во ди ти ра чу на о свим кључ ним 
пој мо ви ма. Ме ђу тим, по себ но се мо ра по све ти ти они ма ко ји се од-
но се на за ви сну ва ри ја блу. За не ке пој мо ве ни је по треб на пој мов на 
ана ли за, али је нео п ход но да ти пре ци зну де фи ни ци ју да њи хо ва 
ви ше зна ча ност не угро зи ло ги ку ми шље ња.5)

ОДРЕЂИВАЊЕЦИЉЕВАИСТРАЖИВАЊА

От кри ћа не до ла зе спон та но, већ су плод све сне ак тив но сти. 
Сва ка све сна ак тив ност, па и на уч но ис тра жи ва ње, усме ре на је ка 
од ре ђе ном ци љу. На истраживање ис тра жи ва ча под сти че зна ти-
же ља, па је циљ на уч ног ис тра жи ва ња сазнање. Ако би та ко уоп-
ште но био фор му ли сан циљ ис тра жи ва ња то не би мо гло по мо ћи 
у про це су ис тра жи ва ња. Циљ свих ак тив но сти је са зна ње. Циљ 
јед не одређене на у ке је са зна ње де ла објек тив не ствар но сти ко ји 
је ода бра ла за пред мет свог ис тра жи ва ња. Циљ јед ног од ре ђе ног 
ис тра жи ва ња мо ра би ти мно го кон крет ни ји. Као што је циљ на у ке 
ве зан уз њен пред мет ис тра жи ва ња та ко циљ јед ног од ре ђе ног ис-
тра жи ва ња тре ба ве за ти уз ње гов про блем. Пре ма то ме, тре ба ис-
та ћи да је циљ сва ког ис тра жи ва ња от кри ти оно што је ис тра жи вач 
де фи ни сао као не по зна то, као про блем. 

У про бле му ис тра жи ва ња ис тра жи вач се пи та: ка кво је не што, 
у кав ком се од но су на ла зи пре ма не чем дру гом, ка ко се ме ња у 
вре ме ну, ка ко ће из гле да ти у будућности и сл. Пре ма то ме, у про-
бле му ис тра жи ва ња увек се пи та за не ки ни во са зна ња. Ме ђу тим, 
на ис тра жи ва ње ис тра жи ва ча мо же под ста ћи и не ки прак тич ни 
про блем. Пре ма то ме у на уч ном ис тра жи ва њу ја вља ју се две вр сте 
ци ље ва: Прагматички или друштвени циљеви (шта ће ис тра-
жи вач до би ти у прак тич ној при ме ни; оп шти до при нос ра да ши рој 
заједници) и сазнајниилинаучнициљеви (до ко јег је ни воа са-
зна ња ис тра жи вач од лу чио да ра ди–опи си ва ње, де скрип ци ја, кла-
си фи ка ци ја, до ка зи ва ње...). Пре по ста вља ња хи по те за ис тра жи вач 
мо ра одредити вре мен ско и про стор но од ре ђе ње ра да.
5) Ми ро слав Ву је вић, Уводузнанственирад, Ин фор ма тор, За греб, 1988, стр, 53-54
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ПОСТАВЉАЊЕХИПОТЕЗА

Хи по те за ма се од ре ђу је план и оквир ис тра жи ва ња. Хи по те зе 
су непроверене тврд ње(прет по став ке) ко је се же ле чи ње нич но, ис-
тра жи ва њем по твр ди ти. Нај че шће се хи по те зе те ме ље на ме ђу соб-
ном од но су по је ди них ва ри ја бли. Оне се по ста вља ју на осно ву не-
ких индикатора - личног ис ку ства, зна ња, ана ло ги је, на уч не те о ри је 
итд. о по ве за но сти не ких по ја ва. Хи по те зе6) по сво јој усме ре но сти 
мо гу би ти: афирмативне(по твр ђу ју не ки од нос); негативне(не ги-
ра ју не ки од нос) и неутралне (нул те хи по те зе). Хи по те зе(хи поз-
те тич ки оквир)се нај че шће са сто ји од: цен трал не, глав не, основ-
не или но се ће хи по те зе и ве ћег бро ја по моћ них – разрађујућих 
(ко ла те рал них)хи по те за. Због ве ли ког зна ча ја хи по те за у про це су 
истраживања мно ги ауто ри су да ли сво је де фи ни ци је хи по те за, а у 
овом ра ду из два ја мо нај зна чај ни је:Хи по те зе пред ста вља ју ми са о-
но те о риј ске до пу не из ве сних пра зни на у по зна ва њу од ре ђе не по-
ја ве или чи та ве обла сти по ја ва чи је из ве сне мо мен те, де ло ве или 
аспек те већ по зна је мо.7) Хи по те за је став или ком плекс ста во ва 
неодређене са знај не вред но сти ко ји ма се по ку ша ва да ти об ја шње-
ње од ре ђе них, би ло ем пи риј ских или те о риј ских чи ње ни ца, би ло 
прет по ста вље них обје ка та, по ја ва, про це са или од но са.8) Хи по те-
зе су те о риј ски основ не ми са о не, пред мет не претпоставке ко је тек 
тре ба до ка за ти ре зул та ти ма ис тра жи ва ња.9) Хи по те за је сми са о ни, 
ин фор ма тив ни, про вер љи ви чи ње нич ки ис каз ко ји го во ри о прет-
по ста вље ном од но су из ме ђу две ју или ве ћег бро ја про мен љи вих.10) 
Од го во ри на хи по те зе (резултати ис тра жи ва ња) су за кључ ци ра да. 
Хи по те зе мо ра ју ис пу ни ти сле де ће зах те ве: мо ра ју се од но си ти на 
појаве ко је по сто је и ко је се мо гу на уч но ве ри фи ко ва ти; исказ11) - 
6) Из ме ђу хи по те зе и прогнозе по сто је раз ли ке. Прогноза је сми са о на, ин фор ма тив на, 

до бро обра зло же на, тврд ња ма ко је се мо гу из ве сти из не ке на уч не те о ри је, син те тич ки 
ис каз о мо гу ћем бу ду ћем ста њу ства ри у не кој области ствар но сти. На рав но, прог но-
за се не из во ди са мо из хи по те за, не го и из на уч них за ко на, па и из те о ри ја у це ло сти.
(Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, дру го из да ње, Про ме теј, Но ви Сад 2005, стр. 31)

7) Бог дан Ше шић, Основиметодологиједруштвенихнаука, дру го из да ње, На уч на књи га, 
Бе о град, 1977, стр. 208

8) За је ча ре вић, Г, Основиметодологијенауке, на уч на књи га, Бе о град, 1977, стр. 187-190
9) Ми ло са вље вић, С. Истраживањеполитичкихпојава, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је 

Бе о град 1980, стр. 97
10) Ри стић, Ж., Оистраживању,методуизнању, Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, 

Бе о град, 1995, стр. 310
11) Тер ми ни: исказ,стависуд има ју раз ли чи то зна че ње. Под ис ка зом под ра зу ме ва мо сва-

ку ком би на ци ју го вор них зна ко ва, тј. ре чи или сим бо ла, ко ји ма се ис ка зу је би ло ко ја 
ми сао. За раз ли ку од ис ка за, став је сва ка ве за ме ђу пој мо ви ма ко ја има сми сла, а суд 
– став ко јим се не што твр ди и ко ји за то мо ра би ти исти нит или ла жан. Ис каз је је зич ка 
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хи по те за мо ра би ти ја сна, пре ци зна и ло гич на; садржаји хи по те за 
тре ба ју би ти ис ку стве но про ве ре ни и оне мо ра ју прет по ста вља ти 
ре ше ње про бле ма истраживања. Ква ли тет но и пре ци зно фор му ли-
сан про блем ис тра жи ва ња усме ра ва истраживача пре ма бо љим хи-
по те за ма. Хи по те зе ис тра жи ва ња су ми са о ни од го вор на пи та ње у 
про бле му, а на не ка пи та ња мо же се да ти ве ћи број ми са о них од-
го во ра. Због то га је сва ка хи по те за са мо је дан од мо гу ћих од го во-
ра на по ста вље но пи та ње у про бле му. Ис тра жи ва чу пра ви до го вор 
ни је познат, па је сва ка хи по те за ми са о ни ко рак у не по зна то. Пре ма 
то ме у сва ком ис тра жи ва њу нај ве ћи ри зик за ње гов успех је сте у 
по ста вља њу хи по те за. Не ма до брог ис тра жи ва ња ако су хи по те зе 
ло ше, али истраживање мо же би ти ло ше и ако су хи по те зе до бре. 
Да кле, ни је ла ко у истраживању по ста ви ти ква ли тет не хи по те зе, 
јер се у том по слу ис тра жи вач су сре ће са ве ћим бро јем те шко ћа. 
Ше шић на во ди сле де ће: не до вољ но те мељ но и не до вољ но де таљ-
но по зна ва ње обла сти; од сут ност или не зна ње теоријског окви ра с 
чи јег становишта се хи по те за по ста вља; не до ста так спо соб но сти 
ко ри шће ња од го ва ра ју ћег те о риј ског окви ра, по чев од не по зна ва-
ња ло гич ких осно ва са зна ња у окви ру ко јег се хи по те за по ста вља, 
пре ко не спо соб но сти ко ри шће ња оп штег те о рет ског мо де ла, до 
не спо соб но сти од но сно не до стат ка ин вен ци је у по ста вља њу пра-
ве хи по те зе. Хи по те за мо же би ти су ви ше оп шта и пре ши ро ка, па ју 
је те шко кон кре ти зо ва ти и спе ци фи ци ра ти, или хи по те за мо же би-
ти су ви ше по себ на, од но сно пре у ска. Низ те шко ћа у по ста вља њу 
аде кват не хи по те зе по ти че од не пре по зна ва ња аде кват не ме то де 
ис тар жи ва ња као и тех ни ка про ве ра ва ња аде кват но сти по ста вље-
не хипотезе.12)Хи по те зе су ко рак пре ма но вим са зна њи ма. По не кад 
и пре ла зе те о риј ске окви ре ста рих са зна ња и до во де их у пи та ње. 
Оно што је те о ри ја у на у ци, то је хи по те за у ис тра жи ва њу. Као што 
те о ри ја осми шља ва пред мет јед не на у ке, та ко хи по те за осми шља-
ва ис тра жи ва ње од ре ђе ног про бле ма. Ис тра жи вач по не кад ни је у 
мо гућ но сти да да пре ци зан суд о про бле му, па по ста вља хи по те зу 
као ори јен та ци ју у ис тра жи ав њу ка ко би је у то ку ис тра жи ва ња 
пре ци зи рао или за ме нио но вом хи по те зом. Та кве се хи по те зе на-
зи ва ју рад ним хи по те за ма.13) До бре хи по те зе мо ра ју удо во ља ва-

ка те го ри ја, а став и суд су ло гич ке ка те го ри је.(Мар ко вић, М., Логика, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства, Бе о град, 1994, стр. 40) 

12) Бог дан Ше шић, Методологијадруштвенихнаука, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 
стр. 213

13) Основ не функ ци је хи по те за су: усме ра ва ње ис тра жи ва ња ка ре ша ва њу про бле ма; ус-
по ста вља ње ве за из ме ђу ап стракт но(те о риј ски) да тих пред ме та и ци ља ис тра жи ва ња, 
с јед не, и ис ку стве не ствар но сти, с дру ге стра не; по ма га ње у на уч ном об ја шње њу, 
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ти ве ћем бро ју кри те ри ја: Хи по те за мо ра би ти ваљана – мо ра се 
оданости на про блем ко ји ис тра жу је; хи по те за мо ра би ти појмовно 
ја сна; хи по те за мо ра би ти искуственопроверљива; хи по те зу тре-
ба до ве сти у ве зу са расположивомтехником; хи по те за мо ра би ти 
специфична; хи по те за мо ра би ти у ве зи са те о ри јом.14)

Као што се у ис тра жи ва њу мо же има ти ви ше ци ље ва, исто та ко 
се мо же има ти ви ше хи по те за. Кад ис тра жи вач има ви ше хи по те за 
по ста вља се пи та ње њи хо вог сре ђи ва ња. Нај ло гич ни је их је по ре-
да ти с об зи ром на ни во са зна ња – па на пр во место ста вља мо оне с 
де скрип тив ним са др жа јем ко је се зо ву генералнехипотезе, затим 
до ла зе хи по те зе с кла си фи ка циј ским са др жа јем ко је се зо ву кола
тералне или попратне(разрађујуће)хипотезе. С фор му ла ци јом и 
сре ђи ва њем хи по те за за вр шава се ова фа за про це са ис тра жи ва ња. 
Ме ђу тим, ту се ис тра жи ва ње не за у ста вља већ се на ста вља ем пи-
риј сим де лом ко ји се на хи по те за ма за сни ва.

ИДЕНТИФИКАЦИЈАИКЛАСИФИКАЦИЈАВАРИЈАБЛИ

Хи по те зе су за ми сао ис тра жи ва ча о про це си ма и по ја ва ма у 
објек тив ној ствар но сти. Ми сао је, ка же Хе гел, и глу ха и сле па. Али 
на уч на ми сао од но си се на ре ал ност ко ја се мо же чу ти и ви де ти. 
Због то га се у на уч ном истраживању истинитост ми сли про ве ра ва 
''ослу шки ва њем'' ре ал но сти о ко јој се ми сли. У про бле му ис тра-
жи ва ња ис тар жи вач се пи та о не ком обе леж ју или о од но су из ме ђу 
од ре ђе них обе леж ја. У хи по те за ма се на осно ву зна ња, ин те ли ген-
ци је, ма ште и ин ту и ци је да је ми са о ни од го вор о обе леж ју и о од-
но су из ме ђу обе леж ја. Та су обе леж ја промењива, па се зо ву вари
јаблама. Ва ри ја бле су про ме њи ве ве ли чи не о ко ји ма у хипотезама 
ис тра жи вач не што твр ди. У ис тра жи ва њу, ис тра жи вач ни је јед на-
ко заинтересован за све ва ри ја бле ко је се ја вља ју. Оне ко је су у 
сре ди шту ис тра жи ва че вог интереса зо ве мо зависнимваријаблама. 
За ви сне ва ри ја бле су обележја по ја ва ко је нај ви ше за ни ма ју ис тра-
жи ва ча, па се та ва ри ја бла до во ди у ве зу с дру гим варијаблама ко је 
њу опи су ју, кла си фи ку ју или об ја шња ва ју. Ва ри ја бле ко је опи су ју, 
класификују или об ја шња ва ју за ви сну ва ри ја блу на зи ва мо незави

пред ви ђа њу и от кри ћу; от кла ња ње про ти ву реч но сти и пра зни на у на уч ном са зна њу и 
раз ви ја ње но вих ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та. Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри 
ис тра жи ва ње на пра вил но сти ме ђу чи ње ни ца ма. Су ге сти је ко је су фор му ли са не хи по-
те за ма мо гу би ти ре ше ње про бле ма(Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, дру го из да ње, 
Про ме теј, Но ви Сад 2005, стр. 78)

14) Гуд Ви ли јем – Пол Хет: Методи социјалног истраживања, Вук Ка ра џић, Бе о град, 
1966, стр. 66-71
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сним варијаблама. Зависне се ва ри ја бле увек на ла зе у про бле му 
истраживања. Она је за пра во обе леж је за ко је се ис тра жи вач пи та 
у про бле му. По ред ових че сто се у дру штве ним истраживањима ја-
вља ју интервенишуће или интерпретативнева ри ја бле. Ин тер ве-
ни шу ће варијабле се ја вља ју по сле не за ви сне, а пре за ви сне и оне 
узро ку ју по ве за ност из ме ђу тих ва ри ја бли. Об зи ром на мер не ка-
рак те ри сти ке, ва ри ја бле се де ле на квалитативне и кван ти та тив не, 
а у од но су на смер ва ри ра ња кван ти те тив не ва ри ја бле мо гу би ти 
уни по лар не и би по лар не. Уни по лар не ва ри ра ју у јед ном сме ру, од 
ну ле до свог мак си му ма, а би по лар не у два сме ра пре ма мак си му-
му.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈАВАРИЈАБЛИ

Хи по те зе су ми шље ње ис тра жи ва ча о обе леж ју јед не ва ри ја бле 
или мишљење о од но су из ме ђу две ва ри ја бле. Пој мо ви су основ не 
ка те го ри је ми шље ња, па се у хи по те за ма ба ра та с пој мо ви ма и њи-
хо вим ме ђу соб ним од но си ма. Пој мо ви су за ми сао су шти не пред-
ме та, по ја ва и про це са. Да би ис тра жи вач мо гао про ве ри ти ис прав-
ност по ста вље них хи по те за не мо же оста ти на пој мов ном ни воу, 
јер замисао су шти не пред ме та – по ја ва и про це са тран сцен ди ра 
објек тив ну ствар ност. На уч ни пој мо ви су на ста ли ми шље њем ко је 
је за сно ва но на чи ње ни ца ма стварности. До пој ма се до ла зи ап-
страк ци јом не бит них и ге не ра ли за ци јом бит них елемената и чи ње-
ни ца. По јам је ми са о но об ја шње ње чи ње ни ца. За раз ли ку од осет-
ног до жи вља ва ња ми сао (по јам) уоп ште но ''од ра жа ва'' објек тив ну 
ствар ност. Пут настанка пој ма иде од објек тив не стварности пре ко 
осет них до жи вља ја до ми шље ња. Тај про цес се на зи ва концептуа
лизација. Због ем пи риј ске про ве ре мо ра се направити обр ну ти пут 
ко ји иде од ми шље ња пре ма објективност ствар но сти. Овај посту-
пак се на зи ва операционализација. Де ло ви објек тив не стварности 
ко ји се од но се на по јам ва ри ја бле ко ју же ли мо опе ра ци о на ли зо ва-
ти зо ву се индикаториилипоказатељи. Тер мин за од ре ђе ње пој ма 
ин ди ка тор (ин ди ка ци ја) по ти че од латинске ре чи indicare. Основ ни 
ње го ви си но ни ми су: обе леж је, на ја ва, на го ве ште ње, симп том, по-
да так, по ка зи вач, пу то каз, осно ва за не ку сум њу итд.15) Сла во мир 
Ми ло са вље вић да је ве о ма прихватљиву де фи ни ци ју ин ди ка то ра, 
и то, ин ди ка то ри или по ка за те љи су спо ља шње ма ни фе ста ци је 
15) Ма ла ен ци кло пе ди ја про све те, том I, тре ће из да ње, Про све та, Бе о град, 1978, и Кла ић, 

Б.. Рјеч ник стра них ри је чи, исто, стр. 624
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уну тра шње су шти не.16)Ин ди ка тор мора би ти ваљан. То зна чи да 
се мо ра од но си ти на ва ри ја блу ко ја се же ли ме ри ти. По сто је че-
ти ти на чи на од ре ђи ва ња ва ља но сти ин ди ка то ра: Априористичка
валидација је по сту пак ко јим се уна пред про гла ша ва да је ис тра-
жи ва чев ин ди ка тор ва љан, без ика кве про ве ре; Логичкавалидација 
је по сту пак ко јим се про на ла зе индикатори на осно ву де фи ни ци је 
ва ри ја бле ко ја се же ли опа ра ци о на ли зо ва ти. Дефиниција ва ри ја-
бле по мо ћу ин ди ка то ра је опе ра ци о нал на де фи ни ци ја. Ло гич ка ва-
ли да ци ја по ве ћа ва ве ро ват ност да је ис тра жи вач до шао до до брих 
ин ди ка то ра, али на тај на чин не мо же би ти пот пу но си гу ран да је 
до шао до ва ља них ин ди ка то ра. Због то га је зна чај но да ин ди ка то-
ре до ко јих се у ис тра жи ва њу до шло да ју на оце ну струч ња ци ма 
и Валидација индикаторапомоћу познатих група. За овај на чин 
ва ли да ци је мо ра ју се про на ћи две кон траст не гру пе за ко је се зна 
де се ме ђу соб но раз ли ку ју по обе леж ју (ва ри ја бли). Ако се гру пе 
ме ђу соб но раз ли ку ју по не ком обе леж ју он да ва љан ин ди ка тор за 
то обе леж је мо ра то ре ги стро ва ти. Да кле, ва ља ни ји су они ин ди ка-
то ри ко ји по ка зу ју ве ће раз ли ке ме ђу кон траст ним гру па ма. Ве о ма 
је бит на и Валидацијапомоћумишљењажирија.

Ин ди ка тор мо ра би ти објективан. Индикатор је објек ти ван кад 
ре зул та ти до ко јих се до ла зи ње го вом упо тре бом за ви се од то га 
шта се ме ри, а не о то ме ко ме ре ње вр ши. Ин ди ка тор мо ра би ти 
поуздан. По у зда ност не ког ин ди ка то ра го во ри о то ме ко ли ко се у 
ме ре њу јед не ва ри ја бле ис тра жи вач мо же осло ни ти на не ки ин ди-
ка тор. Ин ди ка тор мо ра би ти једнозначан.То зна чи да ин ди ка тор 
тре ба би ти та ко ја сно и пре ци зно де фи ни сан да раз ли чи ти су бјек-
ти зна ју тач но на шта се од но си. Ин ди ка тор мо ра би ти прецизан. 
Пре ци зан индикатор омо гу ћу је да по мо ћу ње га ис тра жи вач ре ги-
стру је и ма ње раз ли ке у ве ли чи ни ва ри ја бле. Ин ди ка то ри требају 
би ти репрезентативни. Опе ра ци о на ли за ци ја ва ри ја бли по ве зу је 
теоретски и ем пи риј ски ни во ис тра жи ва ња. Пре ма то ме ми шље-
ње истраживачу про це су истраживања не за вр ша ва те о рет ским 
де лом. Оно се на ста вља све док тра је истраживање, са мо што у 
по је ди ним фа за ма ис тра жи ва ња по при ма спе ци фич не об ли ке. Док 
у те о рет ском де лу про це са ис тра жи ва ња пре вла да ва мисаонаде
латност у ем пи риј ском де лу пре вла да ва делатнамисао.17)

16) Ми ло са вље вић, С.Истраживањеполитичкихпојава, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је 
Бе о град 1980, стр. 110

17) Ми ро слав Ву је вић, Уводузнанственирад, Ин фор ма тор, За греб, 1988, стр, 66-75
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ОДРЕЂИВАЊЕНАЦРТАИСТРАЖИВАЊА

У на цр ту ис тра жи ва ња тре ба пр во до не ти од лу ку ко је ће ме то-
де ис тра жи вач ко ри сти ти у при ку пља њу по да та ка у ис тра жи ва њу. 
За тим тре ба у скла ду с целокупном ло ги ком ис тра жи ва ња од лу-
чи ти ко ис тра жи ва чу мо же учи ни ти до ступ ним нај по у зда ни је по-
дат ке ко ји га ин те ре су ју, где, кадаи у којимусловима. У на цр ту 
ис тра жи ва ња оба ве зно се од ре ђу је узорак. По сто је две вр сте на цр-
та ис тра жи ва ња: дескриптивниикаузалнинацртистраживања. 
Ако ис тра жи вач же ли до би ти оп шти увид у не ко обе леж је он да 
је по треб но обез бе ди ти ме ре ње тог обе леж ја на репрезентативном 
узор ку с об зи ром на то обе леж је. Ако је ис тра жи ва чу, ме ђу тим, 
циљ кла си фи ка циј ски он мо ра обез бе ди ти ре пре зен та тив ност ме-
ре ња сва ког обе леж ја ко јег ће кла си фи ко ва ти. И у јед ном и у дру-
гом слу ча ју по тре бан је де скрип тив ни на чин ис тра жи ва ња. Пре ма 
то ме дескриптивни на чин ис тра жи ва ња пре све га мо ра обез бе-
ди ти ре пре зен та ти ван узо рак. По ред то га у де скрип тив ном на цр-
ту истраживања тре ба од лу чи ти ко ис тра жи ва чу мо же по ну ди ти 
нај бо ље по дат ке о оно ме што га ин те ре су је, на ко ји на чин ће он 
при ку пља ти по дат ке(по сма тра њем, ан ке том, ин тер вју ом, ана ли зом 
са др жа ја или ком би на ци јом), где ће ис тра жи вач при ку пља ти по-
дат ке (на рад ном месту, код ку ће, у шко ли, на не ком са стан ку...), 
ка да ће он при ку пља ти по дат ке (у то ку рад ног вре ме на, на кон рад-
ног времена...). Каузалнина чин ис тра жи ва ња – ако се у про бле-
му ис тра жи ва ња ис тра жи вач пи та о узроч но-по сле дич ном од но-
су, циљ ис тра жи ва ња бит ће екс пла на циј ски, хи по те за ка у зал ног 
са др жа ја и на црт ће би ти ка у зал ни. Ка у зал ни на црт ис тра жи ав ња 
увек укљу чу је и де скрип тив ни, јер ни је мо гу ће уста но ви ти узроч-
но-по сле дич ну ве зу ако претходно ис тра жи вач ки тим не рас по ла-
же с опи сом по ја ва чи ју ка у зал ну ве зу же ли ис пи та ти. Због то га 
све оно што се тра жи за де скрип тив ни на црт вре ди и за ка у зал ни. 
По ред то га ка у зал ни на црт мо ра за до во љи ти спе ци фич не зах те ве. 
Основ ни је зах тев да по ред екс пе ри мен тал не гру пе мо ра има ти и 
кон трол ну гру пу. Те се гру пе формирају по од ре ђе ним ло гич ким 
пра ви ли ма ко ји омо гу ћу ју ка у зал ну ана ли зу. Међутим, у прак си 
се ја вља ве ћи број раз ли чи тих вр ста на цр та ис тра жи ва ња, а по-
себ но: Сукцесивни нацртистраживања са сто ји се са мо од екс-
пе ри мен тал не гру пе. Истраживање се спро во ди та ко да се нај пре 
ме ри за ви сна ва ри ја бла. За тим се уво ди независна ва ри ја бла, па се 
на кон то га по но во ме ри за ви сна варијабла; Проширенимсукцесив
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нимнацртомистраживања ис тра жи вач мо же да се ко ри сти ако 
се независна варијабла мо же кон тро ли са но ме ри ти у то ку ис тра-
жи ва ња; Компаративнинацртистраживања са сто ји се од ви ше 
гру па у ко ји ма се ме ри са мо за ви сна варијабла; Контролниекспе
рименталнинацрт има кон трол ну гру пу ко ја се на сто ји по све му 
из јед на чи ти с екс пе ри мен тал ном гру пом, осим у де ло ва њу не за-
ви сне варијабле; Трансверзални нацрт иистраживања уз по моћ 
пре се ка у ис тра жи ва њу не ке по ја ве или про це са омо гу ћу је њи хо во 
пра ће ње у вре ме ну и Лонгитудиналнинацрт ис тра жи ва ња пра ти 
од ре ђе но обе леж је код истих ис пи та ни ка у вре ме ну и на тај на чин 
кон тро ли ше раз ли чи те ути ца је. 

ОСНОВНЕМЕТОДЕНАУЧНОГМИШЉЕЊАИ
ИСТРАЖИВАЊАУОБЛАСТИПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

Са др жај ра да, ње гов пред мет и вр ста ис тра жи ва ња од ре ђу ју 
оквир на уч них ме то да. Ис тра жи вач у ра ду тре ба на ве сти, про јек-
то ва ти на уч не ме то де, крат ко их опи са ти(до бре и ло ше стра не), те 
об ја сни ти за што су иза бра не баш те ме то де, имајући у ви ду да хи-
по те тич ки оквир и ци ље ви ис тра жи ва ња су ге ри шу из бор ме то да 
ис тра жи ва ња. Основ не ме то де на уч ног ми шље ња и ис тра жи ва ња 
у дру штве ним на у ка ма су аналитичкеосновнеметоде( метода
анализе,методаапстракције,методеспецијализације,дедукција
каоосновнаметоданаучногсазнања); Синтетичкеосновнеме
тоде( синтеза,конкретизација,генерализацијаииндикацијакао
основненаучнеметоде). По ред ових у на уч ном ис тра жи ва њу вр ло 
су зна чај не Општенаучнеметоде у друштвеним наукама( хи
потетичкодедуктивнаметода,Статистичкаопштенаучнаме
тода,Општенаучнаметодамоделовања,Аксиоматскаметода,
Аналитичкодедуктивнаметодаикомпаративнаметода).18) 

Прикупљање по да та ка је ка рак те ри сти ка сва ког на уч ног, а 
мо гло би се ре ћи и уоп ште сва ког ис тра жи ва ња. При ку пља њем 
по да та ка на уч но ис тра жи ва ње до спе ва у са му ствар ност у ко јој 
се про ве ра ва ис прав ност из ве де не за ми сли о тој ствар но сти. На 
осно ва ма те за ми сли ис тра жи вач од ре ђу је ко је га чи ње ни це ин-
те ре су ју и усло ве у ко ји ма ће их при ку пља ти. На кон то га ис тра-
жи вач од ре ђу је ме то де за прикупљање по да та ка. У том про це су 
18) Др Сла во мир Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до са вље вић,Основиметодологијеполитич

кихнаука, тре ће из ме ње но и до пу ње но из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 
200-284
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ис тра жи вач мо ра раз ли ко ва ти по ја ве и про це се од чињеница и 
по да та ка. По ја ве и про це си део су објек тив не стварности. Чи ње-
ни це су осетилни до жи вља ји, а по да ци су сим бо лич ки ре ги стро-
ва не чи ње ни це.19) Ме то да ма за при ку пља ње по да та ка ис тра жи вач 
''ослу шку је'' де ло ве ствар но сти о ко ји ма раз ми шља, ка ко би о њи ма 
до био информације. Као што се ин ди ка тор мо ра односити на ва ри-
ја блу, исто та ко се по да так мо ра од но си ти на по ја ву. Пре ма то ме, 
подаци мо ра ју би ти истинити, а да би се што де таљ ни је удо во-
љи ло том кри те ри ју по себ на се па жња тре ба по све ти ти из бо ру и 
раз ра ди ме то да за при ку пља ње података. По да ци, да кле, за ви се о 
свој стви ма ва ри ја бле, ко је су про ме њи ве ве ли чи не и ко је ва ри ра ју 
ква ли та тив но и квантитативно. Пре ма то ме, про ме не ва ри ја бли се 
про на ла зе мерењемикласификацијом. Сва ко при ку пља ње по да-
та ка у на уч ном истраживању је на од ре ђе ни на чин ме ре ње. Ме ре-
њем за хва та мо ва ри ја ци је ва ри ја бли без об зи ра на то да ли су оне 
кван ти та тив не или ква ли та тив не. Да би се ме ре ње про ве ло што 
ква ли тет ни је ко ри сте се раз ли чи те вр сте ле стви ца за ме ре ње, ко је 
се упо тре бља ва ју за при ку пља ње раз ли чи тих по да та ка.20) Основне
методезаприкупљањеподатакасуиспитивање,посматрање,
експеримент,оперативнеметоде(студијаслучаја,анализадо
кумената,тестуистраживањима,биографскаметода),радна
терену,контролаподатака. Испитивање је ме то да прикупљања 
ем пи риј ских по да та ка по сред ством ис ка за, пр вен стве но усме них 
али и пи са них, ко је да ју ис пи та ни ци.21)Посматрање је ве о ма зна-
чај на ме то да у при ку пља њу по да та ка. У по сма тра њу не ма по сред-
ни ка из ме ђу објек тив не ствар но сти и искуствених са др жа ја о њој, 
та ко да је пут до по да тка нај кра ћи. У не по сред ном од но су с објек-
тив ном ствар но шћу по сма тра ње пру жа бо га то при мар но ис ку ство 
и да је целовити доживљај објек тив не ствар но сти. Пре ма то ме, ова 
ме то да за при ку пља ње по да та ка мо же по слу жи ти као ме то да от-
кри ћа и као ме то да ве ри фи ка ци је. За потребе от кри ћа ис тра жи вач 
ко ри сти не си сте мат ским по сма тра њем, а за по тре бе ве ри фи ка ци је 
си сте ма та ским по сма тра њем. 
19) Ми ро слав Ву је вић, Уводузнанственирад, Ин фор ма тор За греб, 1988, стр. 47
20) Номиналналествица ко ја се ко ри сти при ре ги стро ва њу ва ри ја ци ја ква ли та тив них ва-

ри ја бли; Ординалнељествице су за пра во кван ти та тив на кла си фи ка ци ја; Интервалне
лествице као што им са мо име ка же во де ра чу на о раз ма ку из ме ђу раз ли чи тих по да та-
ка. Не до ста так ове ле стви це је у то ме што не по чи ње од ап со лут не ну ле и кардиналне
лествице ко је укла ња ју не до ста так претходне ле стви це.(Исто)

21) Исто. стр. 499



- 272 -

КАКОНАПИСАТИНАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИРАД...РадославГаћиновић

Че сте сла бо сти у про це су ис тра жи ва ња по ти чу од из бо ра по-
гре шних ме то да. Ме ђу тим, и са ма ме то да има не ке сла бо сти ко је 
на ро чи то до ла зе до из ра жа ја у ис тра жи ва њу дру штве них по ја ва, 
као нпр.: По сма тра ти се мо же са мо оно што по сто ји или се де-
ша ва у то ку посматрања; по сма тра њем се мо гу за хва ти ти са мо 
вањ ске ма ни фе ста ци је по ја ва и про це са; по сма тра њем се по да-
ци при ку пља ју ве о ма спо ро; У дру штву се мо же по сма тра ти са мо 
оно што се јав но до га ђа. При сут ност посматрања мо же де ло ва ти 
на ток по ја ве ко ја се по сма тра. Дру штве не су по ја ве ком плек сне, 
па се посматрањем мо же за хва ти ти са мо део оно га што се же ли 
посматрати. Ова се сла бост мо же ума њи ти укљу чи ва њем ве ћег 
бро ја по сма тра ња ка ко би се по сма тра њем за хва ти ло це ло по сма-
тра но по ље; За посматрање дру штве них по ја ва ве о ма су те шке 
при пре ме, јер је те шко пред ви де ти вре ме и ме сто ја вља ња по ја ва 
ко је ис тра жи вач же ли по сма тра ти..

Ме то да по сма тра ња у ис тра жи ва њу дру штве них по ја ва у про-
шло сти се рет ко упо тре бља ва ла. Огра ни че ну упо тре бу те ме то де 
ви ше су узро ко ва ли други фак то ри не го ње не сла бо сти. Пре све га, 
дру штве ни ду а ли зам ви ше се од ра зио у под руч ју дру штве них на у-
ка, не го у под руч ју при род них на у ка. Експеримент је на чин при-
ку пља ња по да та ка не по сред ним чул ним опа жа њем, ко ри шће њем 
по моћ них тех нич ких сред ста ва или без њих.22) Мо гућ ност упо тре-
бе екс пе ри мен та усло вља ва ју три бит на мо мен та: при ро да по ја ве 
и пред ме та ис тра жи ва ња, развијеност те о ри је и ме то до ло ги је од-
ре ђе не на у ке и етич ки мо ме нат. Уоби ча је но је да се у дру штве ним 
на у ка ма екс пе ри мен ти де ле на правеи квазиексперименте. У пра-
ве се убра ја ју ла бо ра то риј ски и екс пе ри мент у при род ним усло-
ви ма, а у ква зи ек спе ри мен те при род ни, ex post fac to екс пе ри мент 
и си му ла ци ја од но сно моделни екс пе ри мент.23)Опе ра тив не ме то де 
са ку пља ња по да та ка има ју све карактеристике ми са о не и ор га-
ни за ци о не це ли не, али у се бе укљу чу ју и свој ства, тех ни ке и по-
ступ ке дру гих на чи на при ку пља ња по да та ка. У опе ра тив не ме то де 
са ку пља ња по да та ка убра ја ју се: Студијаслучаја чи ји пред ме ти 
ис тра жи ва ња мо гу би ти са мо це ли не дру штве не ре ал но сти ко је се 
у укуп ној дру штве ној ре ал но сти мо гу иден ти фи ко ва ти и де фи ни-
са ти као це ло ви те по себ но сти у вре ме ну и про сто ру. Ме тод сту ди је 
22) Гуд, Ви љем – Хет, Пол, Методи социјалног истраживања, Вук Караџић, Бе о град, 

1966, стр. 454
23) Му жић, В, Методологија педагошких истраживања, За вод за из да ва ње уџбеника, 

Сарајево, 1968, стр 74.
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слу ча ја под ра зу ме ва ве о ма јак осло нац на на уч но фор му ли сан мо-
дел по ја ве, изводи ре кон стру и са њу по сто је ћег или кон сти ту и са њу 
но вог мо де ла. Анализа(садржаја) докумената тре ти ра на је као 
по моћ на, претходна ме то да, итд. Тестуистраживањима је ве о-
ма ра ши ре на и вр ло упо тре бља ва на ме то да у укуп ној ис тра жи вач-
кој прак си. Ње но најраспрострањеније зна че ње је про ве ра, ме то да 
про ве ре спо соб но сти зна ња, уме ња и пси хо фи зич ких ре ак ци ја. У 
друштвеним на у ка ма нај че шће је ко ри шће на у пе да го шким ис тра-
жи ва њи ма и као сред ство про ве ре зна ња уче ни ка. На зив тест од-
но сно те сти ра ње као про це ду ра оства ри ва ња те ста из ве ден је из 
ла тин ске ре чи testorari чи је је основ но зна че ње по све до чи ти, до-
ка за ти. Биографкаметода – чи ја је основ на иде ја да се на осно ву 
лич них до ку ме на та, ко ји има ју сва бит на свој ства ва ља них из во ра 
са зна и су бјек тив на компонента објек тив них си ту а ци ја.24) По себ не 
зна чај не тех ни ке за при ку пља ње података су анкета,интервјуи
тексткаотехникаиспитивања.

Анкета је по себ на ме то да за при ку пља ње по да та ка по мо ћу 
ко је ис тра жи вач мо же до ћи до по да та ка о ста во ви ма и ми шље њи-
ма ис пи та ни ка. Ста во ви и мишљења ми са о не су чи ње ни це. Оне 
се “раз ли ку ју од ми шље ња о чи ње ни ца ма (ко је често ни су до-
стој не по ве ре ња)”. За то ми шље ње о чи ње ни ца ма тре ба про ве ра ти 
чињеницама ми шље ња, јер до ми са о них чи ње ни ца дру гих љу ди се 
не мо же до ћи са мо на осно ви соп стве ног ми шље ња. То ни је мо гу-
ће ни по мо ћу ме то де по сма тра ња, али је то мо гу ће са зна ти по мо ћу 
пи та ња и од го во ра. Ме ђу тим, ан ке та у на уч ном истраживању ни-
је са мо по ста вља ње пи та ња и тра же ње од го во ра на та пи та ња. То 
је постављање од ре ђе них пи та ња од ре ђе ној вр сти и бро ју љу ди, 
на од ре ђе ни на чин да би се до би ли исти ни ти од го во ри. Од ве ли-
ког бро ја раз ли чи тих де фи ни ци ја ан ке те нај при хва тљи ви ја је ова: 
“Ан ке та је тех нич ки по сту пак за при ку пља ње чињеничног ма те ри-
ја ла ком би на ци јом ста ти стич ке ме то де узор ка с ме то дом ин тер вјуа 
или упит ни ка “.25) У ширемсмислу ан ке та је сва ко при ку пља ње по-
да та ка уз по моћ по ста вља ња пи та ња. Ме ђу тим, пи та ња се мо гу по-
ста вља ти на раз ли чи те на чи не и о раз ли чи тим ства ри ма, па у ве зи 
с тим тре ба раз ли ко ва ти: Ан ке ту (у ужем сми слу); Ин тер вју и Тест. 
24) Др Сла во мир Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до са вље вић,Основиметодологијеполитич

кихнаука, тре ће из ме ње но и до пу ње но из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 
548-583

25) Мо зер. Ц. А.: Методианкетирањауистраживањудруштвенихпојава, Кул ту ра, Бе о-
град 1962, стр. 5
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У ужемсмислу ан ке та је пи сме но при ку пља ње по да та ка о ста-
во ви ма и ми шље њи ма на ре пер зен та тив ном узор ку ис пи та ни ка уз 
по моћ упи ти ни ка. 

Интервју је вр ста ан ке те у ко јој се уз по моћ по себ но кон стру-
и са них пи та ња при ку пља ју по да ци о зна њу, спо соб но сти ма и ин-
те ре си ма ис пи та ни ка. У упоређењу с ме то дом за па жа ња у ан ке ти 
је про ду жен пут до по да та ка. Уз ис тра жи ва ча обавезно се ја вља 
испитаник, а ре дов но и анкетар. До да мо ли то ме и на ру чи о ца 
истраживања у ан кет ном ис тра жи ва њу ја вља ју се че ти ри уло ге ко-
је мо гу оба вља ти че ти ри раз ли чи те осо бе, и то: наручилац,истра
живач,анкетарииспитаник.

У овој фа зи ис тра жи ва ња тре ба се да ти од го вор на пи та ње: ко-
ји су основ ни из во ри по да та ка за ис тра жи ва ње ко је се спро во ди? 
По да ци мо гу би ти различити(до ку мен та ци ја, ми шље ње и ста во ви, 
прак са...) а де ле се у две ве ли ке гру пе и то примарниисекундарни
по да ци. Код примарнихподатака, ко је ис тра жи вач сам при ку пља, 
тре ба на ве сти: ин стру мен те ис тра жи ва ња(опис, на чин кон струк ци-
је и њи хо во ба жда ре ње); ор га ни за ци ју, фа зе ис тра жи ва ња; узо рак, 
ка ко је иза бран, ње го ву струк ту ру(са став) и ве ли чи ну; на чин об ра-
де и ин тер пре та ци је до би ве них по да та ка (ста ти стич ка и де скрип-
тив на ин тер пре та ци ја). Код се кун дар них по да та ка, оних ко ји већ 
по сто је – тре ба си сте ма ти зо ва но при ка за ти те из во ре, нпр: по сто је-
ћа те о рет ска ми сао из под руч ја ис тра жи ва ња (мо но гра фи је, уџ бе-
ни ци, члан ци..); нормативна, док три нар на про грам ска документа; 
ма те ри ја ли са на уч них ску по ва, семинара и струч них ску по ва; на-
уч на ис тра жи ва ња(ре зул та ти), ста ти стич ки годишњаци, ме мо а ри, 
днев ни ци и сл.

На кон од ре ђи ва ња ме то да за при ку пља ње по да та ка ис тра жи-
вач се ако је то по треб но од лу чу је и за теренски део ис тра жи ва ња. 
На кон за вр ше ног ис тра жи ва ња ис тра жи вач ки тим или ис тра жи вач 
при сту па сређивањуиобрадиподатака, за тим сле ди интерпре
тацијаподатака.Нај ва жни ји мо ме нат о ко ме тре ба во ди ти рачуна 
у ин тер пре та ци ји ре зул та та ис тра жи ва ња је до во ђе ње по да та ка у 
ве зу с хипотезама ко је је ис тра жи вач по ста вио и уста но вио да ли 
их по да ци по твр ђу ју или одбацују; за тим тре ба до ве сти по дат ке 
ис тра жи ва ча у ве зу с по да ци ма слич них истраживања; до ве сти до-
би ве не по дат ке у ве зу с при ме ње ним по ступ ци ма у истраживању 
и про ве ре не хи по те зе до ве сти у ве зу с те о ри јом од ко је је ис тра-
жи вач по шао у ис тра жи ва њу. И на кра ју на уч ни рад за вр ша ва ње-
го вим об ја вљи ва њем, па последњу фа зу у на уч ном ра ду са чи ња ва 
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писањенаучногизвештаја. На уч ни из ве штај о спро ве де ном ис-
тра жи ва њу са сто ји се од ви ше де ло ва: Наслов – он тре ба да бу де 
исто вре ме но кон ци зан, пре ци зан и из ра зит, то јест да у пре ци зном 
и са же том об ли ку од ра жа ва и из ра жа ва што аде кват ни је и пот пу-
ни је са др жи ну и пред мет на уч ног де ла. По ње му се рад тре ба раз-
ли ко ва ти од дру гих ра до ва као што се је дан чо век по свом име ну и 
пре зи ме ну раз ли ку је од дру гих љу ди. На слов тре ба би ти кра так и 
упу ћи ва ти чи та о ца на ње гов са др жај. На кон на сло ва у про це су пи-
са ња на уч ног ра да да је се са же так. Сажетакје крат ки опис ра да 
ко ји чи та о цу да је оп шту ин фор ма ци ју ка ко би на осно ви ње мо гао 
до зна ти да ли рад спа да у под руч је ње го вих ин те ре са. На те ме љу 
то га чи та лац до но си од лу ку да ли ће рад чи та ти или не ће. Да кле, 
сва ки обим ни и зна чај ни на уч ни рад има ре зи ме на јед ном од уни-
вер зал но рас про стра ње них стра них је зи ка. Циљ му је да стра ну на-
уч ну јав ност упо зна, у са же том об ли ку, са бит ним са др жа јем на уч-
ног ра да: са но вим са зна њи ма, закључцима и ре зул та ти ма на уч них 
ис тра жи ва ња. Уводипроблемје део у које се ра сло ја ва про блем-
ска си ту а ци ја из ко је се из два ја од ре ђе ни про блем ко ји се пре ци зно 
фор му ли ше. На кон то га се обра зла же из бор и упо зо ра ва на те о риј-
ску и прак тич ну ва жност ис тра жи ва ња тог про бле ма, за тим се де-
фи ни шу кључ ни пој мо ви и по ве зу је то ис тра жи ва ње с прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма ка ко би се на осно ви њих по ста ви ле хи по те зе ко је 
ће се про ве ра ва ти у ис тра жи ва њу. Ов де са же то тре ба обра зло жи ти 
све што је ва жно у те о риј ском де лу про јек та ис тра жи ва ња. Циљ 
ис тра жи ва ча је да чи та о ца при пре ми ''уве де'' у про бле ме ко ји су 
пре дет де ла, да код ње га за њих про бу ди ин те ре со ва ње. У уво ду се 
по пра ви лу, ела бо ри ра кра так исто ри јат пи та ња, на ста нак и глав не 
ета пе у ње го вом раз во ју и ре ша ва њу, од нос иза бра ног про бле ма 
пре ма ра ни јим ис тра жи ва њи ма, обим и гра ни це лич ног ис тра жи-
ва ња. У уво ду исто та ко аутор об ја шња ва и пре ци зи ра проблем ко-
ји же ли да об ра ди, из но си раз ло ге ко ји су га под ста кли да пред мет 
об ра ди, су ми ра основ не из во ре ин фор ма ци ја, освр ће се на ме то ду 
ко ју је при ме њи вао у об ра ди те ме. Разрадапред ста вља те мељ де-
ла и за у зи ма нај ви ше про сто ра, обра зла же се, те ме љи то и до ку-
мен то ва но. При ку пље на гра ђа у ци љу поткрепљивања те зе ко ја је 
по ста вље на у уво ду мо ра да се об ра ди, обра зло жи и до ка же. Сход-
но сво ме оби му, раз ра да про бле ма мо же да има ви ше по гла вља. 
У овом де лу ис тра жи вач опи су је по ступ ке ко је је на пра вио у ем-
пи риј ском де лу про јек та ис тра жи ва ња од иден ти фи ка ци је и опе-
ра ци о на ли за ци је ва ри ја бли, узор ка и на цр та ис тра жи ва ња, опи са 
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и разраде ме то да за при ку пља ње по да та ка као и њи хо ве примене. 
Ов де се из но се ре зул та ти и обра зла же њи хо ва об ра да. У раз ра ди се 
ја сно обра зла же шта су ре зул та ти, а што њи хо ва ин тер пре та ци ја. 
У ин тер пре та ци ји се ми са о но по ве зу ју те о риј ска по ла зи шта, ем-
пи риј ски по ступ ци и ре зул та ти ко ји су до би ве ни. Ин тен зив но раз-
ми шља ње у раз ра ди мо же до ве сти до за ни мљи вих иде ја. Те но ве 
иде је тре ба ре ги стро ва ти и упо зо ри ти да се ра ди о иде ја ма ко је су 
подстакнуте ис тра жи ва њем, да би се раз ли ко ва ле од иде ја ко је су 
под ста кле истраживање. Ако се о то ме не во ди ра чу на ис тра жи вач 
ла ко на кри ли ма ма ште од ле ти на дру ге про бле ме.26) Пре ма то ме, 
ства ра лач ки до при нос у ин тер пре та ци ји резултата је про на ла же ње 
ло гич ких ве за ме ђу до би ве ним ре зул та ти ма и ре зул та ти ма ко је су 
дру ги до би ли у слич ним си ту а ци ја ма и по ве зи ва ње тих ре зул та та 
са за ко ним и с те о ри ја ма од го ва ра ју ће на у ке. Као што ста ри ре зул-
та ти ути ру пут но вим сазнањима, та ко и но ви ре зул та ти да ју но во 
све тло ста рим ре зул та ти ма. Због то га интерпретација ре зул та та не 
мо же би ти ко нач на, јер но ви ре зул та ти мо гу би ти осно ва за но-
ву син те зу, па ра диг му, а то мо же ба ци ти са свим дру го све тло на 
ста ре резултате.27) Закључак је скра ће на ин тер пре та ци ја у ко јем се 
са оп шта ва ју хи по те зе, по да ци и па ра ме три ко ји је по твр ђу ју или 
од ба цу ју. У за кључ ку се мо же ис так ну ти по тре ба за дру гим ис тра-
жи ва њи ма ко ја је на ста ла под ути ца јем спро ве де ног ис тра жи ва-
ња. У за кључ ку се на го ве шта ва ју и мо гу ће прак тич не ко ри сти од 
резултата ис тра жи ва ња. Он, да кле, пред ста вља за вр шни део, кру ну 
чи та вог ра да, син те зу све га оно га што је претходно ана ли зи ра но. 
Зазакључакбисемоглорећида јетотренутаксинтезе,после
читавог једногживотаанализе. Основ но што се зах те ва од до-
брог за кључ ка је сте да про из и ла зи из са мих ис тра жи ва ња ра да, да 
син те тич ки из ло жи оп ште ре зул та те до ко јих се до шло на осно ву 
ис пи ти ва ња и ана ли за. У за кључ ку се да је за вр шно ми шље ње и 
су до ви ко ји ма тре ба да ко вер ги ра ју сва претходна рас чла њи ва ња 
и раз ма тра ња и у за кључ ку тре ба да ти обра зло же ње у че му рад 
пред ста вља до при нос на у ци.28)Библиографија,до но си ли те ра ту ру 

26) Сва ко на уч но ис тра жи ва ње чвр ста је ло гич ка це ли на и део је на у ке ко ја је ве ћа ло гич-
ка це ли на. Због то га у ин тер пре та ци ји ре зул та та ни је до вољ но са мо до во ди ти по дат ке 
у ве зу с хи по те за ма, већ тре ба ре зул та те це ло куп ног ис тра жи ва ња до во ди ти у ве зу с 
дру гим слич ним ре зул та ти ма и с те о риј ским за ми сли ма с ко ји ма су они у ве зи. Спро ве-
де но ис тра жи ва ње не сме би ти изо ло ва на це ли на, већ тре ба би ти укљу че но у ло гич ки 
си стем на у ке ко јој при па да (Ми ро слав Ву је вић, Уводузнанственирад, Ин фор ма тор, 
За греб, 1988, стр, 127)

27) Кун То мас, Структуранаучнихреволуција, Но лит, Бе о град, 1974, стр. 56
28) Мит хат Ша мић, Каконастајенаучнодјело, Свје тлост, Са ра је во, 1988, стр 75



стр:257280.

- 277 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2009год.(XXI)VIIIvol=19

ко јом се ис тра жи вач ко ри стио у ис тра жи ва њу. Она мо же би ти сре-
ђе на на раз ли чи те на чи не. Мо же се це ло куп на ли те ра ту ра до не-
ти по азбуч ном ре ду, а мо же се и ка те го ри са ти (осно ва, по моћ на, 
из вор на гра ђа, ори ги нал ни ра до ви, уџ бе ни ци и слич но). Стварни
иименичнирегистар до но си се у ве ћим син те тич ким ра до ви ма, 
уџ бе ни ци ма. Он до ста по ма же сна ла же ње у тек сту. Прилозиса др-
же ва жни ји ис тра жи вач ки ма те ри јал ко ји ни је нео п хо дан у глав ном 
тек сту ра да, као нпр. при ме ње ни ин стру мен ти, из глед про то ко ла, 
су мар не та бе ли це и слич но. У прилозима се да је са мо оно што је 
ну жно за на уч ни рад - извештај. На уч ни из ве штај тре ба раз ли ко-
ва ти од про јек та ис тра жи ва ња и од ис тра жи вач ке до ку мен та ци је. 
На уч ни из ве штај се об ја вљу је, а до ку мен та ци ја о ис тра жи ва њу се 
чу ва, јер у њој увек има ви ше не го што се у из ве шта ју мо же об ја-
ви ти. Об ја вље ни из ве штај мо же под стак ну ти ди ску си ју ме ђу на уч-
ни ци ма ко ја мо же упо зо ри ти на но ве иде је, па до ку мен та ци ја мо же 
и да ље ко ри сти ти. Писањецитатапо се бан је про блем у на уч ном 
из ве шта ју. Мно ги се ци та ти ма ко ри сте као до ка зом исти ни то сти 
сво јих за ми сли. Ме ђу тим, то ци та ти не мо гу би ти ма кар по ти ца ли 
и од нај ве ћих ауто ри те та у на у ци. Ме ђу тим, они мо гу при до не ти 
ја сно ћи и бо гат ству тек ста ако се до бро упо тре бе.29)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

На уч ни ис тра жи вач, ма ко је стру ке био, а по го то ву ху ма ни-
стич ких на у ка, тре ба да бу де у исти мах пи сац ко ји ће зна ти да 
за сво ју ми сао на ђе аде ква тан из раз и об лик, да је ис ка же ја сно и 
пре ци зно, јед но став но и кон ци зно, без мо но то ни је и кли шеа, без 
син те тич ких, мор фо ло шких и ор то граф ских гре ша ка. На рав но, 
занимљивост из ла га ња, кон ци зност, жи вост и сна га сти ла за ви се у 
мно го ме од да ра истраживача. Али ако се пред обич ног ис тра жи ва-

29) Ци та ти се упо тре бља ва ји у сле де ћим слу ча је ви ма: Ка да не кој хи по те зи да је мо ва-
жност, па из но си мо ми шље ња ко ја су по ве за на с њом. Сва ка ко, не сме се из гу би ти 
из ви да да ње на про ве ра ни је у ци ти ра њу исто ми шље ни ка; Ци тат мо же по слу жи ти за 
илу стра ци ју ми сли не ког дру гог ис тра жи ва ча. Ту че сто на ста ју про бле ми, јер ци та ти 
пред ста вља ју ис трг ну те фраг мен те ко ји та ко из дво је ни мо гу по при ми ти са свим дру-
га чи ја зна че ња. До то га нај че шће до ла зи у по ле ми ка ма; Ци тат мо же по слу жи ти и као 
илу стра ци ја вре ме на и ме ста на стан ка не ке за ни мљи ве ми сли. Сва ка ми сао има сво ју 
исто ри ју, па не ке мо гу би ти зна чај не по свом ути ца ју на на уч ну ми сао, иако са ме по се-
би ни су то ли ко зна чај не; Ци ти ра се и оно што је ле по ка за но у ве зи с про бле мом ко јим 
се ба ви мо. Ле пе из ре ке мо гу до бро по слу жи ти за илустрацију оно га што се же ли ре ћи, 
ако се до бро укло пе у кон текст ми шље ња. По ред тач но сти, пре ци зно сти и ја сно ће ле-
по та го во ра знат но при до но си ин фор ма тив ној вред но сти на уч ног из ве шта ја. Ме ђу тим, 
не сме се ис пу сти ти из ви да да је ле по та го во ра сред ство да се ка же оно што се же ли 
ре ћи(Ми ро слав Ву је вић, Уводузнанственирад, Ин фор ма тор, За греб, 1988, стр, 128).



- 278 -

КАКОНАПИСАТИНАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИРАД...РадославГаћиновић

ча не мо гу по ста ви ти та ко ви со ки зах те ви, то јест да бу де исто вре-
ме но и ве ли ки на уч ник и сја јан сти лист, од ње га се мо же и тре ба 
тра жи ти и оче ки ва ти да при стој но вла да пи са ном реч ју, да пи ше 
стил ски ко рект но и гра ма тич ки пра вил но; јед ном реч ју, да зна да 
за са др жи ну на ђе аде ква тан об лик, из раз, јер са др жи на и об лик 
јед ног на пи са су уско ме ђу со бом по ве за ни и ду бо ко се ме ђу соб но 
про жи ма ју. Не ки на уч ни рад по сто ји са мо уто ли ко уко ли ко је си-
ро ва гра ђа, до ко је је ис тра жи вач до шао пу тем ис тра жи ва ња, уоб-
ли че на у не ки на пис, до би ла свој аде ква тан об лик, из раз и ти ме 
по ста ла ''фи нал ни про из вод''. Пре ма то ме, до те ри ва ње из ра жај ног 
об ли ка не ког ра да не зна чи, ка ко би не ко мо гао да прет по ста ви, до-
да ва ње ра ду из ве сног естет ског еле мен та ко ји му ни је нео п хо дан, 
не го је то, у ства ри ''сред ство по мо ћу ко га са мо де ло и по сто ји''.30) 
Рад ко ји пле ди ра да до би је ква ли фи ка тив на уч но и стра жи вач ки мо-
ра да по ла зи од јед ног од ре ђе ног про бле ма и да се за сни ва на чи-
ње ни ца ма до ко јих се до ла зи ис тра жи ва њем. Рад не мо же, пре ма 
то ме, би ти чи сто спе ку ла тив ног ка рак те ра, што зна чи да се он не 
мо же за сни ва ти на пра зном спе ку ли са њу и те о ре ти са њу, без со лид-
не чи ње нич не под ло ге. Да кле, про цес ис тра жи ва ња је ком плек сна 
ис тра жи вач ка ак тив ност, ко ја се по ред од го ва ра ју ће при ме не ме то-
да ми шље ња, те о ри је и ме то да ем пи риј ске ве ри фи ка ци је ко ри сте 
ве ћим бро јем ак тив но сти ко је по ма жу у до ла ску до но вог са зна ња. 
Те ак тив но сти ни су уни форм не, већ се при ла го ђа ва ју обе леж ји ма 
кон крет ног про бле ма ис тра жи ва ња, па се оправ да но мо же го во-
ри ти о ме то да ма оба вља ња тих ак тив но сти. Ко ли ко год је на у ка у 
исто ри ји би ла по ти ски ва на и ма ни пу ли са на она и на уч ни рад ни ци 
пред ста вља ју ауто ри тет у свим дру штви ма и у свим сло је ви ма дру-
штва. На у ка се те ме љи на зна ти же љи и ло гич ки је дин стве ном си-
сте му ми сли. То су оп ште ка рак те ри сти ке чо ве ко ве вр те. Због то га 
је на у ка ин тер кла сна, ин тер на ци о нал на, ин тер кул тур на и оп ште-
чо ве чан ска. Због спе ци фич но сти дру штве них по ја ва тре ба има ти 
на уму да све ак тив но сти ко је се опи су ју ни су ну жне не го са мо 
мо гу ће у кон крет ном ис тра жи ва њу. Исто та ко раз ра да и при ме на 
тих ак тив но сти не сме би ти ша блон ска, већ тре ба мак си мал но по-
ти ца ти ства ра лач ко ми са о ну ак тив ност. Пре ма то ме у це ло ви том 
истраживачком по ступ ку мо гу ће су сле де ће ак тив но сти: идеј на за-
ми сао, из бор и фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња; Од ре ђи ва ње 
под руч ја на уч не ана ли зе; Де фи ни са ње пој мо ва и пој мов на ана ли-
30) Мит хат Ша мић, Каконастајенаучнодјело, Свје тлост, Са ра је во, 1988, стр 102
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за; од ре ђе ње пред ме та ра да; Ци ље ви ис тра жи ва ња; Иден ти фи ка-
ци ја и кла си фи ка ци ја ва ри ја бли; Опе ра ци о на ли за ци ја ва ри ја бли; 
Утврђивање на цр та ис тра жи ва ња: Временско и про стор но од ре-
ђе ње ра да; По ста вља ње хи по те за; Ме то де ис тра жи ва ња; Из во ри 
по да та ка; Сре ђи ва ње и об ра да по да та ка; Ин тер пре та ци ја по да та ка; 
Пи са ње на уч ног извештаја.
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ФАЗЕИСТРАЖИВАЊА
УПРИМЕЊЕНОЈМЕТОДОЛОГИЈИ1)

Сажетак
Аутор пише о методологији научно-емпиријског ис-
траживања дефинишући фазе истраживања, ис-
траживачки поступак и истраживачку делатност.
Идентификујефазенаучног,емпиријскогипримење-
ногистраживањауобластидруштвенихнаука.
 Кључнеречи:Методологија,истраживање,фазе...

1.ОМЕТОДОЛОГИЈИНАУЧНОГИСТРАЖИВАЊА

Oп шту ме то до ло ги ју као при ме ње ну ло ги ку, Гли го ри је За је ча-
ра но вић од ре ђу је као на у ку о пра вил ном ми шље њу ко ја про-

у ча ва усло ве исти ни тог ми шље ња, а то зна чи, и усло ве пра вил не 
упо тре бе ло гич ких фор ми. У ло ги ци, мо же мо раз ли ко ва ти два де-
ла:

1) Уче ње о еле мен ти ма од но сно, ана ли зи ра ње са мих ло гич ких 
фор ми ко је се упо тре бља ва ју у ми шље њу ка ко, у на уч ном 
та ко и у обич ном, сва ко днев ном, као и

2) Ме то до ло ги ју, од но сно, онај део у ко ме се ис пи ту ју мо гућ но-
сти и пра ви ла упо тре бе та квих ло гич ких фор ми у ми шље њу 
и по себ но у на уч ном ис тра жи ва њу.2) Овај аутор, де фи ни ше 
ме то до ло ги ју као на у ку о ло гич ким фор ма ма про це са са зна-

* Научни саветник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.

2) Гли го ри је За је ча ра но вић: Осно ви ме то до ло ги је на у ке, Бе о град, 1987, стр. 15.
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ва ња и о њи хо вој при ме ни у на у ци, у на уч ном ис тра жи ва њу, 
као на у ке о ме то да ма ко је се при ме њу ју у на уч ном ис тра жи-
ва њу и у из ла га њу ре зул та та на уч ног ис тра жи ва ња.3) Фи ло-
зоф Ђу ро Шу шњић, под ме то дом озна ча ва ис тра жи ва ње, ис-
пи ти ва ње, пут и на чин ис пи ти ва ња и при то ме се по пра ви лу 
ми сли на сми шље но, план ско и си сте мат ско по сту па ње при 
ра ду ра ди по стиг ну ћа не ког успе ха, исти не, са зна ња. Ме тод 
озна ча ва као на чин ис пи ти ва ња, ми шље ња и ра да, а за реч 
ло гос сма тра да озна ча ва сло во, по јам, уче ње...

За на у ку ве ли да су на уч ни ци они ко ји: при ку пља ју чи ње ни це, 
опи су ју их, кла си фи ку ју, де фи ни шу, ме ре, екс пе ри мен ти шу, уоп-
шта ва ју, об ја шња ва ју, пред ви ђа ју, кон тро ли шу, вред ну ју.4)

Ко ен и Неј гел за на уч ни ме тод сма тра ју да је циљ да от кри је 
шта су ствар но чи ње ни це, а у при ме ни ме то да мо же мо се ру ко-
во ди ти тим от кри ве ним чи ње ни ца ма. Мо же мо ре ћи да је на уч ни 
ме тод са знај но-ис тра жи вач ки по сту пак у окви ру ко га се пред у зи-
ма њем од го ва ра ју ћих те о риј ских, прак тич них и ло гич ких ак тив-
но сти до ла зи до са знај них ис ка за кроз ко је се ре а ли зу је те о риј ска 
по ла зи шта и епи сте мо ло шка на че ла на уч ног ми шље ња.

На при мер, у обла ти еко ном ских на у ка М. За кић раз ли ку је три 
ме то де: 

1) Ква ли та тив но и кван ти та тив но про у ча ва ње. Еко но ми ја при-
хва та ло гич ке за ко не ко ји про из и ла зе из ква ли та тив не и ап-
стракт не ана ли зе, од но сно при хва та ло ги ку и ње не за ко не и 
при ме њу је основ не ме то де у свом ис тра жи ва њу. Еко но ми ја 
при ме њу је и ста ти стич ке за ко не, ко ји по чи ва ју на ба зи ква-
ли та тив не ана ли зе. 

2) Ми кро е ко ном ска и мар ко е ко ном ска ана ли за. Ми кро е ко ном-
ска ана ли за је упра вља на ка кван ти та тив ном ре ги стро ва њу, 
обич но ин дук тив ним ста ти стич ким ме то да ма. Ма кро е ко-
ном ска ана ли за по ла зи од еко ном ских обла сти или чак це ле 
др жа ве. 

3) Еко но ме три ја и мо де ло ва ње. Еко но ме три ја је спе ци јал на 
ем пи риј ска ана ли за.

Во јин Ми лић у де лу: “Со ци о ло шки ме тод”, раз ли ку је три са-
став на де ла ме то до ло ги је: 1) ло гич ки; 2) тех нич ки и 3) на уч но-
3) Исто, стр. 16.
4)  Ђу ро Шу шњић: Кри ти ка со ци о ло шке ме то де, Ниш, 1973, стр. 19.
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стра те гиј ски. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да сва ка ра зум на ме то до ло шка 
за ми сао мо ра ове ло гич ке, тех нич ке и на уч но-стра те гиј ске про бле-
ме, сагле да ти у не раз двој ном је дин ству.

Код ме то да по је ди не на уч не ди сци пли не раз ли ку је мо три де ла: 
а) ло гич ки део (ко ји об у хва та пра ви ла и нор ме исти ни тог ми шље-
ња); б) на уч но-те о риј ски или епи сте мо ло шки део (ко ји об у хва та 
основ на на уч но-те о риј ска са зна ња ка те го ри јал но-пој мов ни оквир 
од зна ча ја за пред мет ис тра жи ва ња), и  в) ме тод ско-тех нич ки део 
ко ји об у хва та ме то де (по сма тра ње, екс пе ри мент, ин дук тив но ис-
тра жи ва ње узро ка, те о ри ја до ка зи ва ња и опо вр га ва ња), тех ни ке 
(ин стру мен ти и тех ни ке од но сно по ступ ке у ис тра жи ва њу) као и 
низ рад њи на ор га ни зо ва њу и ре а ли за ци ји ис тра жи ва ња.

За пра во, раз ли ку је мо сле де ће еле мен те ме то до ло ги је: 1) Оп-
шти део усме рен на де фи ни са ње основ них пој мо ва, хи по те за, су-
до ва, мо ра ла на уч ног за кљу чи ва ња, уз ис тра жи ва ње ва ља но сти 
и исти ни то сти по је ди них ста во ва. 2) По себ ни део ме то до ло ги је 
усме рен је ка ис тра жи ва њу ме то да за раз у ме ва ње пред ме та. Ме то-
де се ко ри сте за из ра ду те о риј ско-хи по те тич ког окви ра и за кљу чи-
ва ња на осно ву при ку пље них по да та ка, уз ко ри шће ње по сту па ка и 
тех ни ка ис тра жи ва ња.

Тер мин ме то до ло ги ја има раз ли чи та зна че ња и представља 
скуп по сту па ка ко јих се љу ди при др жа ва ју у не ком по слу. Са сто ји 
се од два де ла ре чи: ме то до-на чин, пут ис пи ти ва ње и ло ги ја- по јам, 
сло во раз лог, уче ње, зна ње. Њен пред мет из у ча ва ња об у хва та: а) 
на чин ис тра жи ва ња и б) про ве ра ва ња и до ка зи ва ња исти не у не кој 
на у ци.

По ред то га што из у ча ва ме то де и раз ви ја но ве, ујед но вр ши и 
сле де ће функ ци је: 1) Уоп шта ва ње ра ни јих ис тра жи ва ња и сме шта-
ња у на уч ни фонд, од но сно 2) пред у зи ма ње ме то до ло шких ис тра-
жи ва ња за от кри ва ње и раз ра ду не ког но вог на уч ног ме то да.

Ме то до ло ги ја се са сто ји из еле ме на та ко ји се мо гу из дво ји ти 
из це ли не: а) ло гич ки, б) тех нич ки в) на уч но стра те гиј ски еле мен-
ти.

а) Ло гич ки еле мен ти об у хва та ју сле де ће ло гич ко-са знај не це-
ли не: а) те о ри ја пој ма, су да и за кљу ча ка, б) те о ри ја ис пи-
ти ва ња ло гич ке струк ту ре на уч них уоп шта ва ња, за ко на и 
си сте ма, в) те о ри ја о уло зи, вр ста ма и ло гич кој струк ту ри 
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хи по те за, г) пра ви ла и прин ци пи про ве ра ва ња на уч ног са-
зна ња.

б) Тех нич ки еле мен ти об у хва та ју: а) ме то де, тех ни ке и ин стру-
мен те при ку пља ња ис ку стве них по да та ка, б) ра зно вр сне по-
ступ ке и сред ства сре ђи ва ња и об ра де по да та ка; као и в) не-
ка тех нич ка пра ви ла о ор га ни зо ва њу и ре а ли зо ва њу ра зних 
на уч них ис тра жи ва ња.

в) На уч но стра те гиј ски еле мен ти об у хва та ју два ци ља: а) ука-
зи ва ње на оправ да ност по ста вље них на уч них ци ље ва, као 
и б) ода бир оних ис ку ста ва и об ли ка ис тра жи ва ња ко ји су 
нај при клад ни ји за оства ре ње по ста вље них ци ље ва.

При ме ње на ме то до ло ги ја има две основ не функ ци је: а) из-
град ња кри те ри ју ма и раз ви ја ње по сту па ка до ка зи ва ња исти ни-
то сти, од но сно б) до при но си ин те гра ци ји ве ћег бро ја схва та ња у 
је дин ствен си стем на у ке.

Ва жно је на гла си ти раз гра ни че ња из ме ђу ме то до ло ги је и оста-
лих спо знај них ди сци пли на. Гно се о ло ги ја је на у ка о спо зна ји уоп-
ште, и да је од го во ре на сле де ћа пи та ња: а) са знај ност све та: да ли 
по сто ји као спо зна ја или не, ка кав је, да ли је свет са знај но мо гу ће 
са зна ти, до ко јих гра ни ца је то мо гу ће и слич но; из вор, по ре кло и 
при ро да људ ског са зна ња. Реч је о од но су чул ног и ра зум ског из-
во ра са зна ња; исти ни тост са зна ња; пред мет, струк ту ра, об ли ци и 
за ко ни раз во ја са зна ња. У гне со ло ги ји има још не ко ли ко пра ва ца: 
1) Сен зу а ли сти – твр де да се ствар ност мо же спо зна ти са мо чу ли-
ма; 2) Ра ци о на ли сти – твр де да чул ни ор га ни, за ви сно од усло ва, 
раз ли чи то ту ма че исте по ја ве па је људ ски ум је ди ни пут и ме ри ло 
са зна ња; 3) Праг ма ти ча ри – твр де да је прак са (рад) из вор са зна ња, 
а кри те ри јум исти не је ње на ко ри сност. б) Од нос пре ма епи сте мо-
ло ги ји. Реч је о те о ри ји са зна ња јед не на у ке. Она из у ча ва: кри те ри-
ју ме, на че ла и за ко не. в) Од нос пре ма ло ги ци. Као што је по зна то, 
ло ги ка про у ча ва за ко ни то сти ва ља ног и исти ни тог ми шље ња. Ме-
то до ло ги ја ко ри сти и од го ва ра ју ћу ло гич ку апа ра ту ру: а) прин ци пе 
и за ко не исти ни тог ми шље ња, као и  б) при ме ну при раз ра ди ме то-
да, тех ни ка, ин стру ме на та као и кри тич ном вред но ва њу са зна ња.

Ме тод је оп шти при ступ ис тра жи ва њу јед не обла сти по ја ва и 
об у хва та це ло куп ну де лат ност на у ке ко јом она от кри ва, про ве ра-
ва, до ка зу је и ис пу ња ва зна ња о пред ме ту сво га ис тра жи ва ња. У 
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ужем сми слу ме тод је мо гу ће де фи ни са ти и на осно ву сле де ћих 
функ ци ја:

а) Фор му ла ци је про бле ма -  об у хва та сми са о ни  по сту пак на 
ком се пла ни ра на уч но ис тра жи ва ње;

б) Про јек то ва ње - ба зи ра се на осо бе ним ме то да ма ко ји ма се 
по ве ра ва ју хи по те тич ки ста во ви са др жа ни у про јек ту ис тра-
жи ва ња;

в) Ис тра жи вач ки по сту пак - об у хва та и од го ва ра ју ћу ем пи риј-
ску гра ђу.

У ли те ра ту ри ме тод се обич но схва та као на чин на ко ји се у на-
у ци до ла зи до са зна ња о пред ме ту ко ји она про у ча ва, а ме то до ло-
ги ја као на у ка о ме то ду. Пре ма Ра до ми ру Лу ки ћу, ме то да об у хва та 
три бит не ком по нен те: а) оп шти при ступ; б) ме то дол шки по сту-
пак; в) тех нич ке ме то де.

На уч но са зна ње об у хва та две це ли не: а) От кри ће исти не не по-
зна тог или не до вољ но по зна тог, од но сно б) про ве ру исти не, по твр-
да но во от кри ве но га.

Под пој мом на у ке сма тра се си сте ма ти зо ва на су ма зна ња о 
објек тив ној ствар но сти до ко јег се до шло све сном при ме ном од-
ре ђе них ме то да ис тра жи ва ња. По де ла на у ке мо же се вр ши ти раз-
ли чи то и че сто се сре ће по де ла на: а) при род не, б) дру штве ни и в) 
тех нич ке на у ке.

Сва ка на уч на те о ри ја са сто ји се из пој мо ва, ста во ва, прин ци-
па, за ко на и хи по те за. Они мо ра ју би ти са гла сни. (а) По јам, је за-
ми сао не ког пред ме та, про це са или до га ђа ја. Има са др жај и обим. 
(б) Став, је ми са о ни из раз од ре ђе не са знај не вред но сти. Са њи ме 
се че сто твр ди, од ри че, до пу шта или прет по ста вља као исти ни то, 
ла жно или ве ро ват но. (в) Прин цип, је основ но пра ви ло или на че ло 
по ко ме тре ба ра ди ти или ко га се тре ба др жа ти у ра ду. До прин ци-
па се до ла зи на два на чи на: 1) из во ђе њем из за ко на и 2) ге не ра ли-
за ци јом прак се-ин дук тив ним за кљу чи ва њем. (г) За кон, је ну жан и 
тра јан од нос ко ји по сто ји у не кој по ја ви или про це су и не за ви си од 
чо ве ко ве во ље. (д) Хи по те за, је прет по став ка ко ја тре ба да до пу ни 
ем пи риј ско са зна ње или је део те о ри је ко ји још ни је до ка зан или 
ни је по би јен. Прак са је основ ни об лик од но са чо ве ка и објек тив-
не ствар но сти. То је де лат ност усме ре на на про ме ну ствар но сти 
ра ди за до во ље ња људ ских по тре ба. Прак тич на при ме њи вост те о-
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ри је нај ва жни ји је кри те ри јум ње не исти ни то сти. Но во са зна ње се 
по твр ђу је или не ги ра у прак си па тек ако се по твр ди он да мо же у 
на уч ни фонд. Ство ре на те о ри ја осве тља ва пут прак си чо ве ка.

2.ИСТРАЖИВАЧКИПОСТУПАК

Ис тра жи вач ки рад се раз ви ја у скла ду са по тре ба ма дру штва и 
по је ди них ње го вих де ло ва. Обез бе ђе њем ор га ни за циј ских, ка дров-
ских и дру гих ре ше ња ства ра ју се по треб ни усло ви за ис тра жи ва-
ња у до ме ну по је ди них на у ка или гру па на у ка. Основ на ори јен-
та ци ја је у то ме да се осло нац вр ши на соп стве не сна ге и раз ви ја 
соп стве ни на уч ни по тен ци јал у гра ни ца ма еко ном ских и дру штве-
них мо гућ но сти од ре ђе ног дру штва. 

Ор га ни зо ва ње струч не де лат но сти – ис тра жи ва ње ор га ни зу ју 
и спро во де струч ни ор га ни као но си о ци пла на и ин ве сти то ри. Ту 
спа да ју сле де ће де лат но сти: 

1) Ор га ни зо ва ње из ра де про гра ма ис тра жи ва ња;
2) Уго ва ра ње ис тра жи ва ња;
3) Кон тро ла ре а ли за ци је по да та ка;
4) Ре ша ва ње ор га ни за ци о них про бле ма;
5) Раз вој си сте ма ин фор ми са ња;
6) Са рад ња са дру гим на уч ним обла сти ма;
7) Во ђе ње ка дро ва и слич но.
1. Струк ту ра ис тра жи вач ког по ступ ка об у хва та сле де ће це ли-

не:
а) По јам ис тра жи ва ња

Под ис тра жи ва њем се под ра зу ме ва низ ум них и прак тич них 
ак тив но сти љу ди ко ји ма се про ве ра ва или про ду бљу је по сто је ће 
или сти че но во са зна ње. Де фи ни ше се као ди на мич ки про цес из-
ме ђу чо ве ка и при ро де, би ћа и све сти, опа жа ња и ми шље ња. Оту да 
не раз двој но је дин ство из ме ђу прак се као чул не де лат но сти и људ-
ског ми шље ња.

б) Вр сте ис тра жи ва ња
По кри те ри ју му прак тич не при ме не ре зул та та раз ли ку је мо: 1) 

Фун да мен тал на - уна пре ђу ју на уч на са зна ња; 2) при ме ње на, воде 
оства ри ва њу прак тич них ци ље ва; 3) раз вој на, ис тра жи ва ња.
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в) По кри те ри ју му на уч не ди сци пли не ис тра жи ва ња раз-
ли ку је мо: 1) ин тер ди сци пли нар на и 2) ин тер на уч на ис тра жи ва ња.

г) Од нос те о ри је и ис тра жи ва ња
Те о ри ја је основ за осми шље ну на уч ну ак тив ност уоп ште. Она 

је да та у оп штој те о ри ји на у ке и осно ва је за на уч ни рад. Ту је из вр-
ше на си сте ма ти за ци ја са зна ња и чи ње ни ца и из ње се мо гу са гле-
да ти про бле ми за ис тра жи ва ње.

3.ПОЈАМИВРСТЕЧИЊЕНИЦА

Све се по ста вља или оспо ра ва чи ње ни ца ма. На уч но са зна ње 
се за сни ва не чи ње ни ца ма, а до њих се до ла зи ис тра жи ва њем. За то 
се ка же да оне ре ал но по сто је у ствар но сти и то она ко ка ко је ми 
по зна је мо. За то се не ке мо гу утвр ди ти опа жа њем, а не ке по ступ ци-
ма. Чи ње ни ца је увек ин ди ви ду ал на, а те о ри ја оп шта и ап стракт-
но-кон крет на.

На уч на чи ње ни ца има че ти ри ка рак те ри сти ке:
1) Чи ње ни це су ја ко раз гра ни че ни еле мен ти у чул ном опа жа ју. 

То су ве о ма ста бил не чи ње ни це;
2) Чи ње ни це су и ста во ви ко ји ин тер пре ти ра ју оно што нам је 

да то у чул ном ис ку ству;
3) Чи ње ни це су и ста во ви са ни зом по ве за них свој ста ва;
4) Чи ње ни це су ства ри ко је по сто је у про сто ру и вре ме ну. За-

јед но са њи хо вим ме ђу соб ним ре ла ци ја ма на осно ву ко га је 
фор му ли сан је дан исти нит став.

По сто је раз не вр сте чи ње ни ца: (1) Пре ма са знај ном на стан ку 
-  прак тич не (чул но-ис ку стве не) и те о риј ске (ло гич ки осно ва не); 
(2) Пре ма пред ме ту – фи зич ке, фи зич ко-хе миј ске, хе миј ске, би о ло-
шке, пси хич ке, дру штве не, исто риј ске и дру ге; (3) Пре ма сте пе ну 
објек тив но сти - су бјек тив не и објек тив не. 

4.ПОДАЦИ

а) По да ци су кон крет не чи ње ни це (за бе ле же не) и у да љем ра ду 
упо тре бљи ве као са знај не чи ње ни це. Тре ба раз ли ко ва ти по ја ве и 
про це се од чи ње ни ца и по да та ка.
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б) Ин ди ка то ри су са знај не чи ње ни це о по ја ви на осно ву ко јих 
се она мо же да ље ис тра жи ва ти (њи ма се по да так или по ја ва мо гу 
ме ри ти и при ка зи ва ти кван ти та тив но и ква ли та тив но).

Чи ње ни ца ма се за по чи ње те о ри ја сва ке на у ке и у ли те ра ту ри 
на уч ног зна ња су ва жан еле мент, по ред на уч ног зна ња и на уч не 
те о ри је. 

в) Струк ту ра ис тра жи вач ког по ступ ка – про јек то ва ња, под ра-
зу ме ва скуп ак тив но сти ко је про из во ди ис тра жи вач (или тим) то-
ком ис тра жи ва ња про бле ма. 

Про је кат је до ку мент о про јек то ва њу. То је план ис тра жи ва ња 
у ко ме се ви ди шта, за што и ка ко тре ба ис тра жи ва ти. Има ју два 
основ на де ла: а) на уч на за ми сао и пла но ви ис тра жи ва ња.

На чин ис тра жи ва ња чи ни део у ис тра жи ва њу и на чин на ко ји 
се мо же из вр ши ти ис тра жи ва ње и при ку пи ти ин ди ка то ри. Он об-
у хва та сле де ће ме то де: а) оп ште на уч не ме то де; б) по себ не на уч не 
ме то де; в) оп ште ем пи риј ске ме то де; г) пла но ве; д) на уч ну и дру-
штве ну оправ да ност ис тра жи ва ња.

5.ФАЗЕНАУЧНОГИСТРАЖИВАЊА

5.1.Прилог:Фазенаучногистраживања:

1. Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња;
2. Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
3. Хи по те тич ки окви ри ис тра жи ва ња;
4. Де фи ни са ње ци ље ва ис тра жи ва ња;
5. При ку пља ње на уч них чи ње ни ца;
6. Об ра да при ку пље них по да та ка;
7. Де фи ни са ње на уч них за ко на;
8. На уч но об ја шње ње – на уч но от кри ће и на уч но пред ви ђа ње;
9. Пре зен ти ра ње на уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та. 

1) Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња
Пре не го што се фор му ли ше про блем ис тра жи ва ња тре ба се 

ве за ти за по јам на уч них чи ње ни ца пре ко ко јих се оства ру је ве за 
из ме ђу њих и на уч не те о ри је. По ред пој ма на уч не чи ње ни це де фи-
ни ше мо: а) по дат ке као но ти ра не и на би ло ко ји на чин за бе ле же не 
и упо тре бљи ве са знај не чи ње ни це (од ре ђе не, нео д ре ђе не, тач не и 
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исти ни те, пре ци зне и не пре ци зне) и б) ин ди ка то ре или по ка за те ље 
као са знај не чи ње ни це о не кој по ја ви или про це су на осно ву ко јих 
се по ја ва ду бље и ком плек сни је ис тра жу је. Фор му ли са ње про бле-
ме ис тра жи ва ња пред ста вља кон цеп ту а ли за ци ју про бле ма ис тра-
жи ва ња пу тем тро стру ког при сту па: а) иден ти фи ко ва ње основ них 
хи по те тич ких прет по став ки, од но сно ста во ва о пред ме ту ис тра-
жи ва ња; б) де фи ни са њу зна ча ја ис тра жи ва ња; и в) кон сул то ва ње 
ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња (сва до са да шња на уч на, ем пи-
риј ска и дру га са зна ња о пред ме ту ис тра жи ва ња).

2) Хи по те тич ки ста во ви
Хи по те за или на уч на прет по став ка је не про ве рен став ко ји мо-

же би ти пред мет про ве ра ва ња, про гла шен за та чан или не, од но сно, 
за ве ро ва тан или не.5) Хи по те зе су основ не ми са о не прет по став ке 
о пред ме ту ис тра жи ва ња у це ли ни, њи хо вим чи ни о ци ма, свој стви-
ма, од но си ма и ве за ма, си ту а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни, са др-
жа ју, об ли ку и фор ми.6) Хи по те за као на уч но-те о риј ски осно ва на 
ми са о но-пред мет на прет по став ка ко ју тек тре ба до ка за ти ре зул та-
ти ма ис тра жи ва ња по се ду је три зна чај не функ ци је: а) про ши ру је 
по сто је ће са зна ње; б) пре ва зи ла зи еви дент не не до стат ке прет ход-
но сте че ног са зна ња; и в) на ме ће ме то до ло шки зах тев за стал ним 
про ве ра ва њем ва лид но сти већ сте че ног са зна ња.

3) Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња
Раз ли ку је мо те о риј ско и опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та 

ис тра жи ва ња. 
а) Те о риј ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња по ла зи од че ти-

ри ва жне пре ми се: 1) на уч но се вред ну је већ по сто је ћи фонд на-
уч ног са зна ња, пр вен стве но из обла сти при мар не али и се кун дар-
них (по моћ них) на уч них ди сци пли на; 2) на уч но се вред ну је чак и 
на уч но са зна ње ко је још ни је у пот пу но сти ве ри фи ко ва но; 3) овај 
вид од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња об у хва та чак и ем пи риј ско 
ис ку стве но, спон та но, слу чај но, да кле, не на уч но са зна ње ко је мо-
же чак да по слу жи и у из град њи јед не си сте мат ске на уч не те о ри је; 
4) „мо гу ће“, „не по сто је ће“ или „пред ви дљи во“ са зна ње об у хва та 
област хе у ри стич ких ис тра жи ва ња до ко јих се до ла зи „кре а тив ном 
ино ва ци јом“.

б) Опе ра ци о нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња
5) Со ци о ло шки лек си кон, Бе о град, 2007, стр. 213.
6) С. Ми ло са вље вић: „Ис тра жи ва ње по ли тич ких по ја ва“, Бе о град, 1980, стр. 97.
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Овај део пред ме та ис тра жи ва ња пред ста вља кон кре ти за ци ју и 
спе ци ја ли за ци ју ис тра жи вач ког про бле ма. Оно под ра зу ме ва сле де-
ће рад ње:

1) кван ти та тив но ди мен зи о ни ра ње са др жа ја пред ме та;
2) иден ти фи ко ва ње чи ни ла ца са др жа ја пред ме та ис тра жи ва-

ња;
3) вре мен ско од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
4) про стор но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
5) ди сци пли ни ра но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња;
6) пре ци зни је од ре ђе ње ци ље ва ис тра жи ва ња;
7) усме ра ва ње хи по зе та за од ре ђе не са др жа је;
8) иден ти фи ко ва ње ин ди ка то ра;
9) усло вља ва ње ме то да и тех ни ка.7)

в) Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња
Хи по те тич ки оквир је зна ча јан из сле де ћих раз ло га:
1) пре ци зни је се де фи ни ше пред мет ис тра жи ва ња;
2) до при но си се кон кре ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња;
3) от кри ва ју се но ве ди мен зи је пред ме та ис тра жи ва ња и
4) ре ва ло ри зу ју се до та да шња на уч на са зна ња. 
Ни јед на хи по те за ко ја пред ста вља оп шти став не мо же би ти 

до ка за на као ап со лут но исти ни та. 
Од ви ше хи по те за на осно ву чи ње нич ног до ка зног ма те ри ја ла 

по треб но је из дво ји ти ону ко ја је нај ве ро ват ни ја. Хи по те зе мо ра ју 
ис пу ни ти сле де ће зах те ве: 

1. пој мов на ја сност хи по те за;
2. ем приј ска про вер љи вост;
3. оп ти мал на од ре ђе ност;
4. ускла ђе ност са рас по ло жи вом тех ни ком и 
5. ускла ђе ност са на уч ном те о ри јом.8)

5.2.Прилог:Фазенаучно-емпиријскогистраживања

Фа зе на уч но-са знај ног про це са (на уч ног ис тра жи ва ња) су:
1. Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња;

7) Упо ре ди: др Јо ви ца Ла зић, др Дра ган Су бо тић: Ме то до ло ги ја ме наџ мен та, Бе о град, 
1998. стр. 4-47.

8)  Др Ми лош Илић: На уч на ис тра жи ва ња, Бе о град, 1994, стр. 96. Упо ре ди: др Јо ви ца Ла-
зић, др Дра ган Суботић: Ме то до ло ги ја ме наџ мен та, Бе о град, 1997. стр. 4-47.
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2. Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња (те о риј ско и опе ра ци о-
нал но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња);

3. Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња;
4. Де фи ни са ње ци ље ва ис тра жи ва ња;
5. При ку пља ње на уч них оба ве ште ња, на уч них чи ње ни ца и 

дру гих по да та ка од зна ча ја за пред мет ис тра жи ва ња, уз ко-
ри шће ње раз ли чи тих ме то да ис тра жи ва ња;

6. Об ра да при ку пље них по да та ка;
7. Де фи ни са ње на уч них за ко на;
8. На уч но об ја шње ње – на уч но от кри ће и на уч но пред ви ђа ње;
9. Пре зен ти ра ње на уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та.9)

Фор му ли са ње про бле ма ис тра жи ва ња представља кон цеп ту-
а ли за ци ју про бле ма ис тра жи ва ња пу тем тро стру ког при сту па: а) 
иден ти фи ка ци ја основ них хи по те тич ких ста во ва о пред ме ту ис-
тра жи ва ња; б) де фи ни са њу зна ча ја ис тра жи ва ња; и в) кон сул то ва-
њу ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња.

Хи по те тич ки ста во ви су основ не ми са о не прет по став ке о 
пред ме ту ис тра жи ва ња у це ли ни, ње го вим чи ни о ци ма, осо би на ма, 
од но си ма и ве за ма, си ту а ци ји, ди мен зи ја ма, о су шти ни, са др жи ни, 
об ли ку и фор ми. Та ко, хи по те за по се ду је три зна чај не функ ци је: 
а) про ши ру је по сто је ће са зна ње; б) пре ва зи ла зи не до стат ке прет-
ход но сте че ног са зна ња; в) на ме ће ме то до ло шки зах тев за стал ним 
про ве ра ва њем ва лид но сти већ сте че ног са зна ња.

Зна чај ис тра жи ва ња се од но си на ис тра жи ва ње пој ма зна чај-
но сти по сма тра ног пред ме та у на уч ном и дру штве ном сми слу.

Од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња се за сни ва на те о риј ском и 
опе ра ци о нал ном од ре ђе њу пред ме та ис тра жи ва ња. Пр во се од но си 
на де фи ни са ње и упо тре бу ка те го ри јал но-пој мов ног апа ра та а дру-
ги на кон кре ти за ци ју и спе ци ја ли за ци ју ис тра жи вач ког про бле ма. 

Основ на су пра ви ла де фи ни са ња: 
1. де фи ни са ње мо ра да из ра зи су шти ну оно га што се де фи ни-

ше; 
2. де фи ни ци ја не сме би ти цир ку лар на;
3. де фи ни ци ја не сме би ти из ра же на не га тив ним тер ми ни ма 

ако мо же да се из ра зи по зи тив ним тер ми ни ма;
9)  Др Дра ган Су бо тић, По сло ва ети ка и ве шти не ко му ни ци ра ња, Бе о град, 2007. стр. 31.
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4. де фи ни ци ја не сме да бу де из ра же на не ја сним или фи гу ра-
тив ним је зи ком.10)

Ци ље ви ис тра жи ва ња се мо гу по де ли ти на те о риј ско и ем пи-
риј ско, као и на фун да мен тал но и при ме ње но. У на уч ном ис тра жи-
ва њу раз ли ку је мо на уч не и дру штве не ци ље ве. Пр ви су усме ре ни 
ка про це су на уч ног са зна ња, а дру ги на дру штве ну сре ди ну у ко јој 
се ре а ли зу је ис тра жи ва ње.

На уч ним об ја шње њем и раз у ме ва њем, као и на уч ним пред ви-
ђа њем на уч но от кри ће чи ни јед ну не де љи ву це ли ну. То се мо же 
илу стро ва ти ова ко:

Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња је зна ча јан из не ко ли ко раз-
ло га: пре ци зни је се де фи ни ше пред мет ис тра жи ва ња; до при но си 
се кон кре ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња; от кри ва ју се но ве ди-
мен зи је пред ме та ис тра жи ва ња, и, ре ва ло ри зу ју се до та да шња на-
уч на са зна ња. Хи по те зе у за ви сно сти од пред ме та ис тра жи ва ња 
мо гу би ти те о риј ске и ем пи риј ске, док њи хо ва ло гич ка при ро да 
ука зу је на дво стру ку при ро ду: од им пли ка ци о них, ин дук тив но-де-
дук тив них до мо гу ћих, ве ро ват них и слу чај них.

Научна хипотеза као са знај на на уч на прет по став ка по ла зи од 
на уч них са зна ња нео п ход них не са мо за на уч но об ја шње ње и раз у-
ме ва ње, већ и на уч но пред ви ђа ње. 

5.3.Прилог:Основнефазепримењенихистраживања

Основ не фа зе при ме ње них ис тра жи ва ња су:
1. Про јек то ва ње ис тра жи ва ња;
2. Пред ис тра жи ва ње;
3. При ку пља ње по да та ка;
4. Сре ђи ва ње и об ра да по да та ка;
5. Ана ли за по да та ка и за кљу чи ва ње;
6. Из ве штај о ис тра жи ва њу и 
7. При ме на ре зул та та ис тра жи ва ња.

10)  Др Дра ган Су бо тић: По слов на ети ка и ве шти не ко му ни ци ра ња, Бе о град, 2007, стр. 35, 
а пре ма: Ђ. Шушњић: Кри ти ка со ци о ло шке ме то де, 1973, стр. 21.
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Ка да се на ло жи или одо бри не ко ис тра жи ва ње по ла зи се од 
са мог про бле ма. Ис тра жи вач мо ра да ра ди да са гле да це ли ну про-
бле ма. 

а) Ло ка ци ја про бле ма – је сте по че так ње го вог фор му ли са ња.
б) Су шти на про бле ма – је сте нај ва жни ји део фор му ли са ња. 

Тре ба до ћи до ње го ве су шти не. То зах те ва да се ја сно ис ка-
жу све чи ње ни це или су прот но сти ко је га чи не.

в) Хи по те тич ки ста во ви – се увек мо гу на ћи за сва ки про блем, 
јер у сва ком про бле му има те о риј ских и прак тич них са зна-
ња ко ја се да ју у ви ду ста во ва. 

г) Основ ни хи по те тич ки став – фор му ли ше се за основ но пи-
та ње ко је је ис так ну то на кра ју ана ли зе су шти не про бле ма. 
У прак си на ру чи лац из бе га ва ја сно фор му ли са ње про бле ма.

д) Ре зул та ти ра ни јих ис тра жи ва ња – мо ра ју се са гле да ти, јер 
мо жда је не ко већ ре а ли зо вао лич но ис тра жи ва ње.

ђ) Зна чај ис тра жи ва ња – је за вр шни део фор му ла ци је про бле-
ма ис тра жи ва ња. Мо же се из ву ћи и из оно га што је на ру чи-
лац дао као циљ. 

Ци ље ви ис тра жи ва ња 
Ис тра жи ва ње се че сто де фи ни ше и као „ак тив ност у ре ша ва-

њу про бле ма ко ја во ди но вом зна њу ко ри сте ћи се ме то да ма ис пи-
ти ва ња ко је про у ча ва о ци у тој обла сти при хва та ју као аде кват не“ 
од но сно, на уч но ис тра жи ва ње је „си сте мат ска, кон тро ли са но, ем-
пи риј ско и кри тич но ис пи ти ва ње хи по те тич ких ста во ва о прет по-
ста вље ним од но си ма из ме ђу при род них фе но ме на“ или, се схва-
та као си сте мат ски, кри тич ки, кон тро ли са ни и по но вље ни про цес 
сти ца ња но вих зна ња, нео п ход них (а по не кад и до вољ них) за иден-
ти фи ко ва ње, од ре ђи ва ње и ре ша ва ње на уч них (те о риј ских ем пи-
риј ских) про бле ма.11)

Хи по те зе су не за о би ла зан део на уч не за ми сли и чи не око сни-
цу на уч ног са зна ња. Оне су, de fac to, иде је ко је во де ис тра жи ва ча 
ка ре ше њу пред ме та ис тра жи ва ња че сто има ју пре су дан зна чај у 
пла ни ра њу и ре а ли зо ва њу ис тра жи ва ња. Овај пре глед фа за на уч-
ног, од нсо но ем пи риј ског ис тра жи ва ња по ка зу је њи хов зна чај у 
про јек то ва њу ис тра жи ва ња, као оп ти ма лан и ефи ка сан на чин до-
лак са до на уч них са зна ња.

11) Др Драган Суботић: “Примењена корпоративна пословна етика”, у: “Пословна 
економија”, бр. 1/2009 стр. 295-297.
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(март 1948 – но вем бар 1948)
Са же так
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ФНРЈ
Кључнеречи:Албанија,Совјетскисавез,Југославија,
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Mе ђу на род на си ту а ци ја у Евро пи ка ква је би ла у про ле ће 1948. 
го ди не, а ко ју је ка рак те ри сао по ја чан по ли тич ки и еко ном-

ски ути цај САД и ње го вих са ве зни ка, при си ли ла је ру ко вод ство 
Со вјет ског Са ве за да у Ис точ ној Евро пи  убр за но  фор ми ра сво-
ју ин те ре сну сфе ру. У фе бру а ру-мар ту 1948. го ди не из ме ђу СССР, 
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Ру му ни је, Ма ђар ске и Бу гар ске су би ли пот пи са ни спо ра зу ми о 
при ја тељ ству и уза јам ној по мо ћи, пре ма ко ји ма су се по след њи 
оба ве за ли да сле де спољ но по ли тич ки пра вац ука зан у Мо скви. 
Та ква стро га кон тро ла је тре ба ла да очу ва пот чи ње ност сва ке др-
жа ве со вјет ској ори јен та ци ји СССР-а. Та да се у Кре мљу до ла зи 
до за кључ ка да је нео п ход но про ве ри ти по ли тич ку ло јал ност ни за 
ис точ но е вроп ских ли де ра, у пр вом ре ду Ј. Б. Ти та. У Мо скви по-
чи ње при пре ма за по ли тич ки атак на Бе о град. Још 23. фе бру а ра 
1948. го ди не со вјет ски по сла ник у Ти ра ни А. Га га ри нов на про сла-
ви го ди шњи це Рад нич ко-се љач ке Цр ве не ар ми је по сле здра ви це у 
Ти то ву част, из нео је иде ју да «ни је ње гов [Титов – Ј. П.] по сао да 
ши ри иде је на род ног фрон та у све ту»1). Са сво је стра не Бе о град, 
не за до во љан та квим од но сом пре ма се би, из ја вио да «Бал кан, по-
ред Со вјет ског Са ве за тре ба да бу де све ти о ник ко ји по ка зу је пут 
пра вил ног ре ша ва ња на ци о нал них и со ци јал них пи та ња». На тај 
на чин је Бе о град, ка ко је ука зи вао из ве штај Оде ље ња спољ не по ли-
ти ке ЦК ВКП(б) М.С. Су сло ва «О ан ти марк си стич ким ста во ви ма 
ру ко вод ства ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у пи та њи ма спо ља-
шње и уну тра шње по ли ти ке» од 18. мар та 1948. го ди не «иг но ри сао 
Со вјет ски Са вез као од лу чу ју ћу сна гу де мо крат ског и со ци ја ли-
стич ког ла ге ра», што је прак тич но зна чи ло от ка зи ва ње од ста ту са 
«мла ђег бра та»2).

У мар ту 1948. го ди не, по сле од би ја ња Ју го сло ве на да, упр кос 
уста ље ној прак си, пре да ју со вјет ском тр го вач ком пред став ни штву 
тај не по дат ке о ју го сло вен ској еко но ми ји, пре ма од лу ци ми ни стра 
од бра не СССР И. А. Бул га њи на из Ју го сла ви је би ли опо зва ни со-
вјет ски спе ци јал ци и вој ни са вет ни ци, под из го во ром да у зе мљи 
«ни су окру же ни бла го на кло но шћу»3). Ру ко вод ство КПЈ је би ло оп-
ту же но за иг но ри са ње марк си стич ко-ле њи ни стич ке те о ри је, пре-
це њи ва њу сво јих до стиг ну ћа у со ци ја ли стич кој из град њи и пре-
тен зи ји на ру ко во де ћу уло гу на Бал ка ну. Без об зи ра на то што су се, 
од бив ши да при хва те те кри ти ке, Ти то и ру ко вод ство КПЈ сло жи ли 
да пре ду зму ме ре за нор ма ли за ци ју со вјет ско-ју го сло вен ских од-
1) De di jer, V. Do ku men ti 1948: 2 kn. / V. De di jer. – Be o grad: RAD. – 1980. – Kni ga pr va. – 

Стр. 120.
2) Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 

/Руски државни архив социјално политичке историје/– Фонд. 575. – Оп. 1. – Д. 59. 
Протокол совещания Информационного бюро коммунистических и рабочих партий 
19–23 июня 1948 г. – Л. 119 – 120.

3)  Советский фактор в Восточной Европе, 1945–1953 гг.: Документы: в 2-х т. / ИСБ РАН; 
сост. Т.В. Волокитина [и др.]. – М.: РОССПЭН. – 1999. – Т. I. 1944–1948. – Стр. 573.
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но са, упра во од тог вре ме на се мо же го во ри ти о по чет ку из ме на 
по ли ти ке Со вјет ског Са ве за, а за јед но с њи ме и Ал ба ни је, пре ма 
ФНРЈ.

У со вјет ско-ју го сло вен ски кон фликт ко ји се за хук та вао, увла-
чио се све ве ћи број зе ма ља, а Ти ра на је мо ра ла да на пра ви из бор 
из ме ђу «брат ске» Ју го сла ви је и «при ја тељ ског» СССР-а. Да на 28. 
мар та 1948. го ди не ал бан ска вла да, као и низ дру гих ко му ни стич-
ких вла да, до би ла је ко пи ју пи сма ЦК ВКП(б) за ЦК КПЈ, у ко јем се 
го во ри ло о гру бим гре шка ма ју го сло вен ских ко му ни ста и њи хо вим 
ан ти марк си стич ким по гле ди ма4). Исто вре ме но су ал бан ски ко му-
ни сти би ли под врг ну ти озбиљ ном при ти ску од стра не Со вјет ског 
Са ве за, ко ји је на Ти ра ну са суо пра ву паљ бу ан ти ју го сло вен ске 
про па ган де.5) Без об зи ра на то што у КПА ни је до не се на слу жбе-
на од лу ка у од но су на пи смо ЦК ВКП(б), од кра ја мар та – по чет ка 
апри ла 1948. го ди не при ме ћу је се знат но за хла ђе ње ју го сло вен ско-
ал бан ских од но са. На за се да њу по лит би роа ЦК КПА ко је је одр жа-
но 25. апри ла, ве ћи на при сут них се сло жи ла с ти ме да су се по сле 
упо зна ва ња са пи смом ЦК ВКП(б) по ја ви ле сум ње о пра вил но сти 
ра ни је ода бра ног пу та. Ме ђу тим, све до кра ја ју на 1948. го ди не ал-
бан ско ру ко вод ство је би ло спрем но да за јед но са ју го сло вен ским 
при ја те љи ма ис пра ви све гре шке ко је су се на ку пи ле до та да6). Са 
сво је стра не, ру ко вод ство КПЈ ни је сма тра ло по треб ним да с Ти-
ра ном пре тре са сво ју уну тра шњу и спољ но по ли тич ку де лат ност. 
У Бе о гра ду су сма тра ли по треб ним да на ста ве курс збли жа ва ња 
две ју зе ма ља, че му би до при нос био при пре ма за пре да ју обла сти 
Ко со во и Ме то хи ја Ал ба ни ји7)

Дру га кон фе рен ци ји Ко мин фор ма ко ја је одр жа на 19-23. ју-
на 1948. у Бу ку ре шту, на ко јој се раз ма тра ло пи та ње си ту а ци је у 
КПЈ, је ко нач но про ме ни ла по ли тич ки курс ал бан ског ру ко вод ства. 
То ком ра да бу ку ре штан ске кон фе рен ци је, на ко јој ни је би ло пред-
став ни ка ју го сло вен ске ко му ни стич ке пар ти је, до не се на је ре зо лу-
4) Во сточ ная Евро па в до ку мен тах рос си й ских ар хи вов: 1944–1953 гг. / ред кол.: Г.П. Му-

ра шко (отв. ред.) [и др.]. – М.; Но во сиб.: Сиб. хро но граф, 1997. – Т. I. 1944–1948 / Г.П. 
Му ра шко [и др.]. – С. 791; Понс, С. Су мер ки Ко мин фор ма / С. Понс // Со ве щ а ния 
Ко мин фор ма. 1947, 1948, 1949: До ку мен ты и ма те ри а лы / Фе де ра ль ная арх. слу жба 
Рос сии; ред кол. Г.М. Ади бе ков (гл. ред.) [и др.]. – М.: РОС СПЭН. – 1998. – Стр. 501.

5) РГА СПИ. – Фонд. 575. – Оп. 1. – Д. 17. Спра воч ные ма те ри а лы о со вре мен ном по ло же-
нии в Ал ба нии. – Л. 228

6) Смир но ва, Н.Д. Ис то рия Ал ба нии в ХХ ве ке / Н.Д. Смир но ва. – М.: На у ка. – 2003. – 
Стр. 289-290.

7) Ар хив вне шней по ли ти ки Рос си й ской Фе де ра ции (АВП РФ). – Фонд 067. – Оп. 16-б. – 
П. 117-а. – Д. 5. Тор го вые, эко но ми че ские и ку ль тур ные свя зи Ал ба нии. – Л. 158.
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ци ја «О си ту а ци ји у КПЈ», у ко јој је из ме ђу оста лог из ја вље но да 
сво јим ан ти пар тиј ским и ан ти со вјет ским по гле ди ма, не спо ји вим с 
марк си змом-ле њи ни змом, ру ко во ди о ци Ко му ни стич ке пар ти је Ју-
го сла ви је су се бе по ста ви ли на су прот дру гим ко му ни стич ким пар-
ти ја ма и «по шли пу тем раз ла за с је дин стве ним со ци ја ли стич ким 
фрон том про тив им пе ри ја ли зма, пу тем из да је де ла ме ђу на род не 
со ли дар но сти рад ни ка и пре ла ска на по зи ци је на ци о на ли зма»8).

У спе ци јал ном за кључ ку од 29. ју на 1948. го ди не «О со ли дар-
но сти с ,Ре зо лу ци јом Информбироа`» ал бан ски ко му ни сти су рас-
крин ка ли «из дај нич ки пут ру ко вод ства КПЈ» и та ко ђе из ја ви ли да је 
«Цен трал ни ко ми тет ал бан ске ко му ни стич ке пар ти је, јед но гла сно 
одо бра ва ју ћи ре зо лу ци ју Ин фор мби роа, с ве ли ким не го до ва њем 
осу дио ан ти со вјет ску и ан ти марк си стич ку по ли ти ку ру ко вод ства 
ју го сло вен ске ко му ни стич ке пар ти је... ру ко вод ство ју го сло вен ске 
ко му ни стич ке пар ти је ... је скре ну ли у очи глед но из ра жен  троц ки-
стич ко-мењ ше вич ки на ци о нал но-бур жо а ски пра вац...»9). Не ко ли ко 
да на ка сни је ал бан ска стра на је оп ту жи ла ФНРЈ за не при ја тељ ски 
од нос пре ма НРА и ко ло ни јал ну по ли ти ку ју го сло вен ског ру ко вод-
ства. По треб но је ис та ћи сле де ће – без об зи ра на то што је Ал ба-
ни ја по ста ла пр ва зе мља ко ја је ре а го ва ла на «Ре зо лу ци ју Ин фор-
мби роа», фор ми ра ње по ли тич ке оце не ал бан ско-ју го сло вен ских 
од но са у КПА ни је из вр ше но од мах10). Као што при ме ћу је ру ски 
ал ба но лог Н.А. Смир но ва, емо ци о нал ни по трес, иза зван по ја вом 
нео че ки ва ног со вјет ско-ју го сло вен ског кон флик та, ни је мо гао да у 
крат ком ро ку про ме ни спољ но по ли тич ки смер зе мље. Чак и по сле 
при кљу чи ва ња ЦК КПА «Ре зо лу ци ји Ин фор мби роа», об ја вље ној 
28. ју на 1948. го си не, но ва по ли тич ка ли ни ја Ре пу бли ке Ал ба ни је 
се фор ми ра ла још не ко ли ко ме се ци.

У Бе о гра ду су бо ле ћи во при ми ли ал бан ски за кљу чак «О со-
ли дар но сти с Ре зо лу ци јом Ин фор мби роа» 29. ју на 1948. го ди не, 
у од го во ру оп ту жу ју ћи Ти ра ну за ан ти ју го сло вен ску по ли ти ку и 
те жњу ка аутар ки ји11). Даљ ни до га ђа ји су по че ли да се од ви ја ју ве-
8)  РГА СПИ. – Фонд. 575. – Оп. 1. – Д. 59. Про то кол со ве щ а ния Ин фор ма ци он но го бю ро 

ком му ни сти че ских и ра бо чих пар тий 19–23 июня 1948 г. – Л. 86.
9) АВП РФ. – Фонд 67. – Оп. 7. – П. 6. – Д. 6. Обзор иностранной прессы за январь-июль 

1948 г. – Л. 37.
10)  Со ве щ а ния Ко мин фор ма. 1947, 1948, 1949: До ку мен ты и ма те ри а лы / Фе де ра ль ная 

арх. слу жба Рос сии; ред кол. Г.М. Ади бе ков (гл. ред.) [и др.]. – М.: РОС СПЭН. – 1998. 
– Стр. 407.

11)  Со вет ский фак тор в Во сточ ной Евро пе, 1945–1953 гг.: До ку мен ты: в 2-х т. – Т. I. 1944–
1948. – Стр. 905.
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ли ком бр зи ном. МИД НРА је 28. ју на од ре дио да шестсто ју го сло-
вен ских струч ња ка и са вет ни ка на пу сте зе мљу у то ку 48 са ти12). 
По чет ком ју ла Ал ба ни ја је јед но стра но пре ки ну ла све еко ном ске 
уго во ре са ФНРЈ, за кљу че не по сле 1945. го ди не. Да пре ду зме та кав 
ко рак, Ти ра ну је по та кла Мо сква, ко ја је обе ћа ла да ће по др жа ти 
НРА знат но ве ћим кре ди ти ма13). Вла де Ју го сла ви је и Ал ба ни је су 
из ме ња ле слу жбе не но те, у ко ји ма су би ли из ра же ни при го во ри за 
обе стра не. У ал бан ској но ти од 1. ју ла 1948. го ди не се твр ди ло да 
ју го сло вен ска вла да ни је ис пу ни ла оба ве зе про ис те кле из дво стра-
них еко ном ских спо ра зу ма. А по сле ди ца је би ло не ис пу ња ва ње на-
род но-при вред ног пла на Ал ба ни је, ин фла ци ја и раст це на, оп шти 
пад жи вот ног стан дар да ста нов ни штва. У но ти – од го во ру Бе о град 
је ока рак те ри сао де ло ва ње ал бан ских вла сти као гру бо кр ше ње 
ме ђу на род ног пра ва и увре дљив ис пад про тив ФНРЈ. Осим то га, 
ал бан ској стра ни су би ла под не се на  по тра жи ва ња за све тр го вин-
ско-еко ном ске спо ра зу ме, за кљу че не по сле Дру гог свет ског ра та. 
При ма ју ћи на зна ње от ка зи ва ње спо ра зу ма, сву кри ви цу за њи хов 
пре кид и за по сле ди це ко је про из и ла зе из то га, Бе о град је пре ба цио 
на ал бан ску вла ду14)[69, с. 26].   

У ал бан ским сред стви ма јав ног ин фор ми са ња ство ре на је пра-
ва хај ка на ју го сло вен ску вла ду. Нај ка рак те ри стич ни јим за то вре-
ме се мо же сма тра ти чла нак у ал бан ским но ви на ма «Ба шки ми» од 
2. ју ла 1948. го ди не у ком се го во ри ло о то ме ка ко је ју го сло вен ско 
ру ко вод ство «за ра же но ту ђим ста во ви ма, ам би ци ја ма и ма ни јом 
ве ли чи не, ко ја пре ла зи све гра ни це... Ан ти со вјет ски, ан ти марк си-
стич ки и ан ти ал бан ски ста во ви су би ли из ра же ни у по след ње вре-
ме код љу ди – ру ко во ди ла ца из Ју го сла ви је, ко ји су се на ла зи ли 
у на шој зе мљи... ру ко во ди о ци-троц ки сти... по ку ша ва ли су да уни-
ште не за ви сност на ше зе мље и на ше пар ти је»15). Ин те ре сант но је 
да се у по чет ку оп ту жи ва ња ру ко вод ства КПЈ име Ј. Б. Ти та ни је 
по ми ња ло. Очи глед но су се у КПА још увек на да ли да је при ја тељ-
ство ме ђу на ро ди ма не раз ру ши во и да се си ту а ци ја мо же ис пра ви-
ти – тре ба са мо ис пра ви ти све гре шке.
12) Крат кая ис то рия Ал ба нии / Г.Л. Арш [и др.]; под общ. ред. Г.Л. Ар ша. – М.: РАН. – 

1965. – Стр. 407.
13) Смир но ва, Н.Д. Ис то рия Ал ба нии в ХХ ве ке. – Стр. 297.
14) Ле ви тин, О.Л. Про бле мы юго слав ско-ал бан ских от но ше ний по сле во ен но го пе ри о да, 

1940-е – н. 1990-х гг.: дисс. … канд. ист. на ук: 07.00.03 / О.Л. Ле ви тин. – М., 1995. – 
Стр. 26

15) АВП РФ. – Фонд 67. – Оп. 7. – П. 6. – Д. 6. Об зор ино стран ной прес сы за ян ва рь-июль 
1948 г. – Л. 38 – 39
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У про це су ју го сло вен ско-ал бан ског кон флик та обо стра не оп-
ту жбе по ста ле су све же шће сва ким да ном и по не кад до ла зи ле до 
ап сур да. Та ко су Ју го сло ве ни оп ту жи ли ал бан ске вла сти да је би ло 
об у ста вље но из да ва ње на мир ни ца ју го сло вен ским по ро ди ца ма ко-
је су се три да на хра ни ле бра шном и во дом; «да је у јед ној од апо-
те ка у гра ду Ску та ри ју ју го сло вен ском гра ђа ни ну од би је на про да ја 
јед не та бле те аспи ри на»; да је «по моћ ник ми ни стра Џа фер Спа хиу 
са још три Ал бан ца за бра нио ју го сло вен ском ин же ње ру Бла го ју 
да иде у... то а лет/!!!/ од 7 до 14 са ти» итд. Ал бан ски ли дер је био 
про гла шен «глав ним со вјет ским аген том у ал бан ској вла сти», а на 
се ве ру Ал ба ни је су би ли ши ре ни ле ци ко ји су по зи ва ли на бор бу 
про тив ал бан ског ру ко вод ства и пре бе ге у ФНРЈ16).

Са сво је стра не, Ал бан ци су из ја вљи ва ли о не до лич ном по-
на ша њу Ју го сло ве на, ко ји су то ком про те ри ва ња из Ал ба ни је из-
ја вљи ва ли да ће Ал бан ци још и за жа ли ти и мо ли ти за опро штај. 
Осим то га, ал бан ска вла да, не од ри чу ћи по моћ ФНРЈ у де лу по-
бе де у ра ту и опо рав ку еко но ми је у пр вим по сле рат ним го ди на-
ма, оп ту жи ла је Бе о град за не ис пу ња ва ње сво јих оба ве за у де лу 
снаб де ва ња НРА тран спорт ним сред стви ма и ре а ли за ци ји кре ди та 
1947. го ди не од две ми ли јар де ди на ра, а та ко ђе за по ку ша је оме-
та ња др жав ног пла на17). На XI (Јун ском) пле ну му ЦК КПА Ју го-
сла ви ја је би ла оп ту же на за не ис пу ња ва ње пла на ис по ру ка пре ма 
спо ра зу ми ма и за у ста вља њу ра до ва на свим ве ли ким објек ти ма. У 
за кључ ку Пле ну ма се твр ди ло да је ру ко вод ство КПЈ у сво јој по-
ли ти ци те жи ло да ста ви еко но ми ју Ал ба ни је у пот пу ну за ви сност 
од ју го сло вен ске, да пре тво ри Ал ба ни ју у си ро вин ску до пу ну за 
ФНРЈ и да је, ко нач но, сје ди ни с Ју го сла ви јом18)

Пр ви кон грес КПА, ко ји се одр жа вао у Ти ра ни од 8. до 22. 
но вем бра 1948. го ди не, слу жбе но је офор мио но ви курс ал бан ског 
ру ко вод ства и до вр шио ета пу ду бо ке по ли тич ке и еко ном ске кри зе  
ју го сло вен ско-ал бан ских од но са. У ре фе ра ти ма ка ко ру ко во ди ла ца 
КПА, та ко и обич них чла но ва-ко му ни ста, ко јих год би се пи та ња 
до та кли, нај ва жни ја ствар је би ла оп ту жи ва ње ру ко вод ства КПЈ и 
ње го ве аген ту ре у Ал ба ни ји. Би ла је за по че та кам па ња про тив К. 
Дзод зе и ње го вих при ста ли ца, ко ји су на зва ни глав ним по сред ни-
16)  АВП РФ. – Фонд 144. – Оп. 8. – П. 16. – Д. 18. Во про сы прес сы. 1948 г. – Л. 36
17)  АВП РФ. – Фонд 67. – Оп. 7. – П. 6. – Д. 6. Об зор ино стран ной прес сы за ян ва рь-июль 

1948 г. – Л. 42 – 44.
18) Ман хча, П.И. Обра зо ва ние и раз ви тие На род ной Ре спу бли ки Ал ба ния / П.И. Ман хча. 

– М.: Го спо ли ти здат. – 1953. – Стр. 57.
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ци ма ју го сло вен ског ути ца ја, усме ре ног на «под јарм љи ва ње Ал-
ба ни је и ње но одва ја ње од Со вјет ског Са ве за». Они су би ли оп-
ту же ни за са у че сни штво «из дај нич кој кли ки Ти та» у Ал ба ни ји19). 
Дзод зе је био сме њен са сво јих по ло жа ја и ка сни је стре љан. Оста-
ле чла но ве ње го ве гру пе су осу ди ли на раз ли чи те вре мен ске ка зне 
и при нуд не ра до ве. На из бо ри ма за цен трал не ор га не ни је иза бра-
на ве ћи на бив ших чла но ва ЦК, ко ји су на кнад но би ли оп ту же ни за 
са у че сни штво с Ју го сло ве ни ма. У но вом По лит би роу за јед но са Е. 
Хо џом по че ла је да ја ча гру па М. Ше хуа, јед ног од нај не по мир љи-
ви јих про тив ни ка ју го сло вен ског ути ца ја у Ал ба ни ји. Ка ко при ме-
ћу је Н.Д. Смир но ва, даљ на раз ра да од лу ка кон гре са је у но вем бру 
1948. го ди не пре ра сла у еуфо ри ју ми тин га под па ро лом «Со вјет ски 
Са вез и Ста љин су нас спа си ли – они ће нам по мо ћи!»20).

Од кра ја но вем бра 1948. го ди не од но си из ме ђу НРА и ФНРЈ 
су до би ли не при ја тељ ски ка рак тер, а на гра ни ца ма су по че ле обо-
стра не про во ка ци је. По ју го сло вен ским по да ци ма, са мо у пр вој по-
ло ви ни 1948. го ди не на ју го сло вен ско-ал бан ској гра ни ци се де си ло 
33 ин ци ден та21). Тре ба по ме ну ти да у Ал ба ни ји од нос пре ма обич-
ним Ју го сло ве ни ма по сле пре ки да са ФНРЈ ни је био про ме њен, а 
ли ни ја ал бан ске ко му ни стич ке пар ти је, фор ми ра на па ро ла ма Ко-
мин фор ма, ни је пре тво ри ла гра ђа не сво је зе мље у по ли тич ке зом-
би је ко ји љу то мр зе се вер не су се де. Ви ше ве ков ни од но си су ре кли 
сво је, и пре кид из ме ђу пар ти ја ни је пре шао у ме ђу на ци о нал ни кон-
фликт, у сва ком слу ча ју ма кар не у пр во вре ме.

На тај на чин не га ти ван ути цај исто риј ских на сла га, фор ми ра-
них то ком це ло куп не исто ри је уза јам них од но са две ју на ци ја и ре-
ли ги ја, на кра ју је до вео до објек тив ног не по ду да ра ња ин те ре са 
две ју су сед них зе ма ља. Раз ли чи те и у со ци јал но-еко ном ском, и у 
вој ном по гле ду, Ју го сла ви ја и Ал ба ни ја су пред ста вља ле два са-
свим раз ли чи та све та, ује ди ње на у пр во вре ме са мо је дин стве ном 
ко му ни стич ком иде о ло ги јом, кон тро ли са ном од стра не СССР-а. 
Имао је ути цај и низ дру гих фак то ра, ме ђу ко ји ма се мо гу ис та ћи 
лич ни од но си Е. Хо џе и Ј.Б. Ти та, ко је је ка рак те ри са ло ја сно уза-
јам но не схва та ње, без же ље да се иде на уступ ке, а та ко ђе оштро 
19) Со вет ский фак тор в Во сточ ной Евро пе, 1945–1953 гг.: До ку мен ты: в 2-х т. / ИСБ РАН; 

саст. Т.В. Во ло ки ти на [и др.]. – Т. I. 1944–1948. – Стр. 633.
20) Смирнова, Н.Д. История Албании в ХХ веке. – Стр. 297.
21) Бе лая кни га о вра ждеб ной по ли ти ке пра ви те ль ства На род ной Ре спу бли ки Ал ба ния по 

от но ше нию к Фе де ра тив ной На род ной Ре спу бли ке Юго сла вия / Ин сти тут со вр. Ис то-
рии. – М.: Ино стран ная ли те ра ту ра. – 1961. – Стр. 32.
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су пар ни штво уну тар КПА. Не сме се за бо ра ви ти и спе ци фи ка ал-
бан ског дру штва – оста ци па три јар хал ног на чи на жи во та усло вља-
ва ли су по себ ну уло гу по ро дич них ве за и кла но ва, што је ути ца ло 
на по ла ри за ци ју сна га у ру ко вод ству зе мље. [76, с. 28]. Ме ђу тим, 
глав ним узро ком кри зе у ју го сло вен ско-ал бан ским од но си ма тре ба 
сма тра ти со вјет ски фак тор.  Ре а гу ју ћи по себ но оштро на са мо стал-
не спољ но по ли тич ке ини ци ја ти ве ис точ но е вроп ских ру ко во ди ла-
ца, Мо сква је на нај гру бљи на чин те жи ла да пре се че ак тив но сти 
ко је ни су би ле ускла ђе не с њом. По себ но оштро је та ква по ли ти ка 
СССР ис по ље на пре ма Ју го сла ви ји и Ал ба ни ји22). По ли тич ки пра-
вац СССР-а на Бал ка ну, за сно ван на па ро ли «за ва ди па вла дај», на 
кра ју је до вео до то га да нор мал ни ди пло мат ски од но си из ме ђу 
ФНРЈ с јед не стра не и СССР-а и Ал ба ни је с дру ге, бу ду пре ки ну-
ти. Ме сто Ју го сла ви је у ко му ни стич ком све ту је за у зе ла Бу гар ска, 
а Ал ба ни ја је у пот пу но сти би ла пот чи ње на ди рект ној кон тро ли 
Мо скве.

                                                          Пре вео:Зо ран Ми ло ше вић
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ALBANIAN RÉSUMÉ ABRÉGÉ IN DEVELOPMENT  
OF SOVIET – YUGOSLAV CONFLICT AND THE CRISIS  

OF YUGOSLAV – ALBANIAN RELATIONS  
(MARCH 1948 – NOVEMBER 1948)

 Summary
InMarchof1948,afterrefusalofYugoslaviatohandse
cretdataonYugoslaveconomytoSoviettraderepresena
tatives,despitethefactthatitwasusualpractice,theMin
isterofDefenseofTheUnionofSovietSocialistRepublics
(USSR)I.A.BulganyindecidedtorecallSovietmembersof
specialforcesandmilitaryadvisorswithexcuseallegation
that“theywerenot inapropitiousenvironment”.Lead
ers of the Communist Party of Yugoslavia was accused
forignoringofMarxistLeninisttheory,overestimationof
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theirownachievementsinbuildupofsocialismandtheir
pretensionsforaleadingroleinBalkan.Regardlessofthe
factthat,byhavingdeniedsuchaccusations,Titoandthe
leadersofCPYagreedtotakeactionfornormalizationof
theSoviet–Yugoslavrelations,itispossibletoarguethat
fromthatcertaintimethechangeofpoliticsoftheSoviet
Union,andofAlbaniaalongwithit,haschangedtoward
FederativePeople’sRepublicofYugoslavia.
Key Words: Albania, Soviet Union, Yugoslavia, Serbia,
politics
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