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Уводник

 
Ова, 24 по ре ду све ска ча со пи са По ли тич ка ре ви ја по све ће на 

је фе но ме ни ма по ли ти ке, и са вре ме ном срп ском дру штву у тран-
зи ци ји на по чет ку 21. ве ка. Пред ста вља кру ну до са да шњег ра да 
на Про јек ту, али и под стрек за бу ду ће про јект не и ис тра жи вач ке 
ак тив но сти. Исто вре ме но, ко ри сти мо ову при ли ку да се лич но за-
хва ли мо са рад ни ци ма на до са да шњој са рад њи ко ја је, на да мо се, 
би ла успе шна у про те клом пе ри о ду.

 Овај те мат ски број об у хва та те мељ не ра до ве по све ће не 
гра ђан ској не по слу шно сти као еле мен ту ци вил не по ли ти ке кул-
ту ре из пе ра Алек сан дре Ми ро вић, као и ве о ма ин те ре сан тан рад 
Ду ша на Ву чи ће ви ћа о Ми ло вом кон цеп ту пред став нич ке вла де. 
Ис тра жи вач ку па жњу при вла че и ра до ви Пе тра Ма ти ћа о бу дућ но-
сти ин сти ту ци о на ли зма у 21. ве ку, као и  Вла да на Стан ко ви ћа о ин-
те гра ци о ном по љу по ли тич ког ле ги ти ми те та – на при ме ру Ср би је. 
Овај те мат ски блок ра до ва тре ба да по слу жи као мо гу ћа те о риј ска 
– по ли ти ко ло шка ма три ца и ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња де-
мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у 
Ср би ји у 21. ве ку. Ово је нео п ход но, јер по ли ти ко ло шки при ступ, 
ма ко ли ко се он не ко ме чи нио не при хва тљив, тре нут но „бо ји“ ис-
тра жи вач ки иден ти тет ИПС ко ји је, уоста лом, код над ле жног ми-
ни стар ства – акре ди то ван упра во из ове на уч не обла сти. 

 У де лу огле ди и сту ди је, огла ша ва се не ко ли ко еми нент-
них ауто ра, по пут Дра га на Јо ва ше ви ћа (о си сте му ме ђу на род них 
кри вич них де ла), Ми ла Ра ки ћа, (о на ци о нал ној без бед но сти и пер-
ма нент ној кон тро ли), Зо ра на Ми ло са вље ви ћа о су бјек ти ма ме ђу-
на род них од но са, као и Ра до сла ва Га ћи но ви ћа о пре го во ри ма као 
ме то ду ре ша ва ња кон фли ка та.

 Исто та ко,  осо бен је ис тра жи вач ки при ступ гру пе мла ђих 
ис тра жи ва ча, у пр вом ра ду Алек сан дра Но ва ко ви ћа и Ми ле не Пе-
шић - о Ср би ји у тран зи ци о ном екви ли бри ју му, Ду ша на Гу ја ни-
чи ћа о те ри то ри јал ној ауто но ми ји, као и са др жа јан оглед Ви шње 
Стан чић о ли бе ра ли зму и де мо кра ти ји.

 И ово га пу та у ру бри ци ак ту ел но, др Мом чи ло Су бо тић 
успе шно ана ли зи ра са вре ме не срп ско-хр ват ске од но се на при ме ру 
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Ха шке ту жбе и про тив ту жбе за ге но цид, и др Ђор ђа Сто ја но ви ћа 
о од но су би о ло шког оруж ја и ме ђу на род не без бед но сти. Сва ка ко, 
па жњу за слу жу ју и при ло зи о европ ским ин те гра ци ја ма, пре све га 
– др Де ја не Вук че вић, као и ру бри ка по све ће на тра ди ци ји. Ко ри-
сти мо ову при ли ку да по зо ве мо, пре све га мла де ис тра жи ва че да 
ша љу при ло ге за ру бри ку на уч на кри ти ка, по ле ми ка и освр ти.

 Под се ћа мо са рад ни ке да пре да ју ра до ва за на ред ни, тре ћи 
број - до 15. ју ла 2010. го ди не и да по сле то га ро ка не ће мо при ма ти 
ра до ве.

Бе о град, 20. јун 2010.
   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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АлександраМировић*
Институтзаполитичкестудије,Београд

O ГРА ЂАН СКОЈ НЕ ПО СЛУ ШНО СТИ  
КАО ЕЛЕ МЕН ТУ ЦИ ВИЛ НЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ 

КУЛ ТУ РЕ**

Са же так
Учланкуауторканастојидаграђанскунепослушност
ближе одреди као један од елемената цивилне поли
тичке културе. Тиме се уводи комплементаран нор
мативни приступ у разматрање проблема,  с циљем
дасе,таквомдопуномоногданаспреовлађујућегси
стемскоинституционалног приступа и њиховим
комбиновањем, постигне неопходна флексибилност
концепта грађанске непослушности, која би га ви
ше приближила друштвеној и политичкој стварно
сти,алииомогућилањеговумноговећутеоријскуи
практичну употребљивост.Стављајући акценат на
партиципативнуполитичкукултурусасистемомли
бералнодемократскихвредности,развијенимграђан
ским врлинама и одређеним цивилним оријентација
ма, обезбеђује се потребно ревидирање доминантне
ролсов скесхемеригиднихусловаоправданостиимо
гућностипримене грађанскенепослушности.Натај
начин се, наиме, отварамогућност за проширивање
легитимног подручја примене, предмета и улоге ове
врстеполитичкепраксе,такодабиипротеснеакције
новихилитзв.алтернативнихдруштвенихпокрета,
којесенезаснивајуувекнаразлозимаправде,илима
карнеуономњеномпреовлађујућемодређењу,икоје

* Истраживач у ИПС, Београд
** Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из-

град ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру 
Ин ститута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и 
технолошки развој Репбулике Србије.
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ОГРАЂАНСКОЈНЕПОСЛУШНОСТИКАО...АлександраМировић

сунекадусмеренеипротивсамогпостојећегоблика
либералнедемократије,алитакођеиненасилнианти
режимски протести у недемократским,тј. семиде
мократскимиликвазидемократскимсистемима,мо
глидасеразумевајуитретирајукаоактиграђанске
непослушности.
Кључнеречи:грађансканепослушност,цивилнаполи
тичка култура, либералнодемократске вредности,
грађанскеврлине,цивилнеоријентације,цивилнодру
штво,политичкавласт,демократскаправнадржава, 
институционални оквир, вредносни контекст, демо
кратизација, саморефлексивност, политичко пуно
летство.

Kон цепт гра ђан ске не по слу шно сти, ма да мо же би ти (зло)упо-
тре бљен од стра не њих, не од но си се на оне ве чи те „бун тов-

ни ке без раз ло га”, то јест са од су ством ра ци о нал но уте ме ље ног 
раз ло га, ко ји се бу не про тив све га и про тив сва ког ауто ри те та као 
та квог, па и про тив сва ког по ли тич ког ауто ри те та (по пут по је ди-
на ца и гру па ра зних анар хи стич ких ори јен та ци ја), а ко ји нај че шће 
ни су спрем ни ни ко га да по слу ша ју, чак ни се бе са ме.1) Су бјек ти 
и но си о ци овог кон цеп та и прак се су они по је дин ци, као ин ди ви-
дуе и као при пад ни ци од ре ђе них ор га ни за ци ја и удру же ња, ко ји се 
од ли ку ју гра ђан ском по ли тич ко-кул тур ном ори јен та ци јом, а ко ја 
под ра зу ме ва ува жа ва ње ну жне по тре бе за по сто ја њем по ли тич ког 
ауто ри те та у дру штву и по што ва њем за ко на и по ли тич ких од лу ка 
вла сти, али уз од ре ђе не усло ве и свој ства ко је они мо ра ју ис пу ни ти 
и по се до ва ти. То су, да кле, по ли тич ки су бјек ти ви зи ра ни гра ђа ни са 
раз ви је ном кри тич ком све шћу, сна жним мо рал ним ин те гри те том и 
сло бод ном и ауто ном ном лич но шћу, ко ји не при хва та ју по ли тич-
ком и ме диј ском про па ган дом на мет ну те ма три це по на ша ња и ко-
ји се пси хо ло шки не пот чи ња ва ју и не иден ти фи ку ју са тзв. ха ри-
змат ским по ли тич ким ли де ри ма, не го се пре ма по ли тич кој вла сти 
од но се као пре ма сер ви су ко ји са ми фи нан си ра ју пу тем фи скал них 
да ва ња и ко ји за ви си од њи хо ве во ље. Та кви, по ли тич ки зре ли гра-
ђа ни, као су ве ре ни но си о ци и ре а ли за то ри, а по по тре би и за штит-
1) Разматрајући различите начине оправдања грађанске непослушности, Д. Јеловац говори 

о оваквим бунтовним појединцима и групама, у које сврстава и све оне „потлачене 
друштвене слојеве”, „хендикепиране појединце” и „лузере свих провиниенција”, који у 
свему виде неправду и стално се боре против ње, а за које је, како каже, карактеристична 
„нека ефемерна агресивност” (Dejan Jelovac, „Kako je moguća građanska neposlušnost u 
savremenom demokratskom poretku”, стр. 4 ; интернет: www.radiostudent.si/projekti/de-
mokracija/teksti/28nepokorscinash.html ). 
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ни ци сво јих људ ских и гра ђан ских пра ва и сло бо да, је су де лат ни 
чи ни о ци по ли тич ког про це са.

Да би се до сти гло ста ње та квог по ли тич ког пу но лет ства, ни-
је до во љан са мо фор мал ни ста тус гра ђан ства, од но сно по сто ја ње 
прав но и по ли тич ки за га ран то ва них гра ђан ских пра ва и сло бо да, 
већ су нео п ход не и не ке ли бе рал но-де мо крат ске вред но сти, при-
хва ће не и ин тер и о ри зо ва не, то јест ду бо ко и трај но усво је не као 
вред но сти ци вил ног на чи на жи во та, али и од ре ђе не гра ђан ске 
вр ли не и ци вил не ори јен та ци је ко је, из ме ђу оста лог, укљу чу ју и 
кри тич ки усме ре но ра ци о нал но про су ђи ва ње о дру штве ним и по-
ли тич ким пи та њи ма и про бле ми ма. Јер, ка ко је још Кант (Im ma-
nuel Kant) ус твр дио: „Не пу но лет ство је не спо соб ност чо ве ка да се 
по слу жи сво јим умом без по мо ћи дру гог. За та кво не пу но лет ство 
чо век је сам крив ако ње гов узрок не ле жи у не до стат ку ума, већ 
у не до стат ку од луч но сти и хра бро сти...”2) Сто га ће ње го ва по ру ка 
чо ве ку гла си ти: „Sapereaude! Имај хра бро сти да се слу жиш соп-
стве ним умом!”3) Овај фи ло зоф је упра во у про све ћи ва њу гра ђа на 
ви део сред ство за осло ба ђа ње од по ли тич ког не пу но лет ства ко је је 
сма трао по сле ди цом кон фор ми зма љу ди, ис та кав ши да гра ђан ска 
јав ност мо же са ма се бе да про све ћу је, па чак и да је то не ми нов но 
уко ли ко она ужи ва сло бо ду. 

Услед то га што право на гра ђан ску не по слу шност, због са ме 
сво је при ро де, не мо же би ти еле мент прав ног по рет ка, па ни оног 
нај де мо кра тич ни јег, у сми слу да се не мо же на ћи као по сто је ће по-
зи тив но пра во, ка ко у окви ру би ло ког др жав ног пра ва, та ко и у 
окви ру ме ђу на род ног пра ва (ма да, што је ва жно на по ме ну ти, оно 
ипак има из ве сне по зи тив но-прав не те ме ље свог оправ да ња, пре 
све га у основ ним пра ви ма на сло бо ду ми шље ња и оку пља ња), оно 
мо же да фи гу ри ра са мо као са став ни део јед не од ре ђе не, са свим 
осо би те по ли тич ке кул ту ре. На и ме, има ју ћи све то у ви ду, мо же мо 
ре ћи, ка ко то Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) чи ни, да ци вил на не по-
слу шност пред ста вља „еле мент јед не зре ле по ли тич ке кул ту ре”4), 
с тим што би смо до да ли да је она мо гу ћа и у усло ви ма са зре ва ња 
2) Ernst Cassirer (ed.), ImmanuelKantsWerke, Bd. IV, стр. 169; нав. према: Јирген Хабермас, 

Јавномнење, Култура, Београд, 1969, стр. 136.
3) Имануел Кант, „Одговор на питање: Шта је просвећеност”, у: Умислобода, Идеје, Бе-

оград, 1974, стр. 41-8.
4)  Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”,

Гледишта, бр. 10-12, 1989, стр. 54.
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ове кул ту ре. Но, у сва ком слу ча ју, пра во (и ду жност) гра ђан ске не-
по слу шно сти пре вас ход но је јед на по ли тич ко-кул тур на ка те го ри ја.

По ли тич ка кул ту ра се у нај оп шти јем сми слу од ре ђу је као 
„онај део оп ште кул ту ре јед ног дру штва ко ји об у хва та вред но сти, 
уве ре ња, ста во ве, сим бо ле, скло но сти и обра сце по на ша ња у од но-
су на по ли ти ку и по ли тич ка пи та ња, као она пи та ња ко ја се од но се 
на оп ште усло ве за јед нич ког жи во та у јед ном дру штву и на из бор 
пра ва ца и ци ље ва укуп ног дру штве ног раз вит ка”.5) Ме ђу тим, не ки 
ауто ри, по пут Ис то на (Easton), сма тра ју да по ли тич ка кул ту ра ни је 
ну жно део оп ште кул ту ре или, пак, по пут Ал мон да и Вер бе (Ga-
briel A. Al mond, Sid ney Ver ba), ко ри сте си стем ски при ступ и ста-
вља ју ак це нат на пси хо ло шке и су бјек тив не ди мен зи је по ли тич ке 
кул ту ре, од ре ђу ју ћи је као мре жу ин ди ви ду ал них ори јен та ци ја и 
ста во ва при пад ни ка јед ног дру штва пре ма по ли тич ком си сте му и 
ње го вим раз ли чи тим де ло ви ма, као и пре ма соп стве ној уло зи у ње-
му.6) Ова дво ји ца по ли ти ко ло га, то ком сво јих ис тра жи ва ња, до шли 
су до за кључ ка да је „сва ки по ли тич ки си стем ути снут у од ре ђе-
ни обра зац ори јен та ци ја ка по ли тич кој ак ци ји”; да кле, у од ре ђе ни 
обра зац по ли тич ке кул ту ре.7) Без об зи ра на ова и дру га раз ли чи-
та схва та ња и од ре ђе ња фе но ме на по ли тич ке кул ту ре, она се ов де 
тре ти ра као скуп чи ни ла ца ко ји су зна чај ни за об лик и ква ли тет 
не са мо по ли тич ког си сте ма, не го и по ли тич ког де ло ва ња и ор га-
ни зо ва ња и по ли тич ког жи во та уоп ште; али, што по себ но тре ба 
на гла си ти, без не ка квог де тер ми ни стич ког при сту па, у сми слу да 
по сто ји ап со лут ни кул тур ни де тер ми ни зам ових по ли тич ких об ли-
ка и про це са.

Ка да је у пи та њу кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти, по но ви-
ће мо, реч је о јед ном осо би том ти пу по ли тич ке кул ту ре; оној по-
ли тич кој кул ту ри ко ју Ха бер мас на зи ва „зре лом”, а не ки де мо крат-
ском или, пак, ли бе рал но-де мо крат ском по ли тич ком кул ту ром.8) 
5) Милан Матић, „Политичка култура”, у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), 

Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993, стр. 
830; исто и: Милан Матић, Милан Подунавац, Политичкисистем:Теоријеипринципи, 
ФПН, Београд, 1997, стр. 348.  

6) Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Civilnakultura:Političkistavoviidemokracijaupetze
malja, Politička kultura, Zagreb, 2000, стр. 20.

7) Драгомир Пантић, „Политичка култура и вредности”, у: Мирјана Васовић (ур.), 
Фрагментиполитичкекилтуре, ИДН, Београд, 1998, стр. 49.   

8) Неки аутори, попут В. Становчића, инсистирају на употреби термина „либерално-
демократска политичка култура”, када је реч о култури толеранције, дијалога, ком-
промиса, разумности у захтевима и излажења у сусрет таквим захтевима. Термин „де-
мократска политичка култура” се одбацује, јер демократија може бити и ауторитар-
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Ов де, ме ђу тим, же ли мо ис та ћи да би то тре ба ло раз у ме ва ти као 
ци вил ну по ли тич ку кул ту ру. При том, ту не ми сли мо на ону кон-
цеп ци ју ци вил не кул ту ре ко ју су фор му ли са ли по ме ну ти Ал монд и 
Вер ба, у сво јој сту ди ји CivicCulture,а ко јом је за пра во ина у гу ри-
сан по ли тич ко-кул ту рал ни при ступ ана ли зи по ли ти ке9), већ на ци-
вил ну по ли тич ку кул ту ру у са вре ме ном зна че њу тог пој ма, то јест 
на онај њен кон цепт ко ји је ком пле мен та ран са вре ме ном кон цеп ту 
ци вил ног дру штва.

Прем да су Ал монд и Вер ба ро до на чел ни ци са да већ „кла сич-
ног” civicculture при сту па (civiccultureapproach), па иако су да ли 
не сум њив до при нос у ис ти ца њу ин ди ви ду а ли стич ког схва та ња по-
ли тич ке кул ту ре, на су прот оном ко лек ти ви стич ком, њи хов кон цепт 
ци вил не кул ту ре је, по сма тра но из пер спек ти ве раз ви је не де мо кра-
ти је, про бле ма ти чан и због то га и до ста оспо ра ван. Ме ђу број ним 
кри ти ка ма упу ће ним на ра чун овог кон цеп та, по себ но се ис ти чу 
оне ко је ука зу ју на оп чи ње ност ње го вих ауто ра ка ко шум пе те ров-
ским иде ја ма про це ду рал не де мо кра ти је и де мо крат ског ели ти зма, 
та ко и кул тур ним обра сци ма ан гло сак сон ских зе ма ља10), као и оне 
ко је му при го ва ра ју ста тич ност, у сми слу за не ма ри ва ња ди на мич-
ког аспек та по ли тич ке кул ту ре.11)

По овим ауто ри ма, ци вил на кул ту ра ни је мо дер на по ли тич ка 
кул ту ра, већ је то јед на ме ша ви на мо дер не и тра ди ци о нал не по ли-
тич ке кул ту ре, и на вод но је баш то оно што и чи ни да она „са му се-
бе пре по ру чу је”. Они су за пра во ову кул ту ру кон ци пи ра ли као јед-
ну ло ја ли стич ко-пар ти ци па циј ску по ли тич ку кул ту ру. С об зи ром 
на по ла зно ста но ви ште њи хо вог при сту па да је кључ ни про блем 

на и тоталитарна. Видети: Војислав Становчић, „Шта данас и овде значи и подразуме-
ва демократија?”, у: Вучина Васовић, Вукашин Павловић (урс.), Условиистратегије
демократизације, ЈУПН, ФПН, Београд, 2004, стр. 86.

9) Овом својом студијом из 1963. године, Алмонд и Верба су лансирали појам „политичка 
култура” и од тада ће он ући у широку употребу. Но, сматра се да је сам термин сковао 
и први употребио, готово два века раније, Хердер (J. G. Herder). 

10) Милан Подунавац, као и Kavanagh, посебно критикује тај шумпетеровски елитизам и 
процедурализам овог концепта, којима се улога грађана редукује само на формирање 
владе (о томе у: М. Подунавац, „Политичка култура и политичке установе”, у: Мирјана 
Васовић (ур.), Фрагментиполитичкекилтуре,op.cit., стр. 14-5). Бројне критике које 
су изнете пак на рачун англосаксонског етноцентризма Алмонда и Вербе односе се 
на њихов закључак о предности САД и Велике Британије у погледу демократских 
потенцијала и приближавања њиховом моделу цивилне културе, у односу на Немачку, 
Италију и Мексико, у којима, како су устврдили, постоји мање или веће одступање од 
тог модела.  

11) Такву критичку примедбу на Алмондов и Вербин концепт износи нпр. Мирјана 
Васовић (в. М. Васовић, „Политичка социјализација и промене политичке културе”, у: 
М. Васовић (ур.), Фрагментиполитичкекилтуре,op.cit. , стр. 80-4).
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де мо кра ти је обез бе ђе ње усло ва да по ли тич ка ели та са мо стал но и 
ефи ка сно до но си од лу ке од оп штег ин те ре са, осло бо ђе на стал не 
пре си је гра ђан ског ак ти ви зма, али та ко ђе и обез бе ђе ње мо гућ но-
сти да гра ђа ни пу тем из бор ног про це ду ра ли зма кон тро ли шу по-
ли тич ку ели ту, за кљу чи ли су да је њи хов мо дел ци вил не кул ту ре, 
као ком би на ци ја еле ме на та пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту ре са 
еле мен ти ма ста рих, па ро хи јал них и по да нич ких по ли тич ких кул-
ту ра, упра во тај ко ји олак ша ва ели ти да вла да и ко ји до при но си 
ста би ли за ци ји де мо крат ског си сте ма. Њи хов основ ни на лаз, да кле, 
је сте да де мо крат ском ти пу по ли тич ког си сте ма нај ви ше од го ва ра 
овај тип по ли тич ке кул ту ре ко ји исто вре ме но раз ви ја, с јед не стра-
не, ори јен та ци је по ли тич ког ак ти ви зма и пар ти ци па ци је и, с дру ге, 
ори јен та ци је по да ни штва, по кор но сти, па сив но сти и апа ти је. Они 
то из ра жа ва ју на сле де ћи на чин: „Од гра ђа на се у де мо кра ти ји тра-
жи да сле де кон тра дик тор не ци ље ве – они мо ра ју би ти ак тив ни и 
па сив ни, укљу че ни и не у кљу че ни, они ко ји ути чу, али ко ји се и 
по ко ра ва ју”.12) То зна чи да је реч о по ли тич кој кул ту ри са уну тра-
шњим не кон зи стен ци ја ма ко је се мо ра ју ба лан си ра ти. Као што По-
ду на вац за кљу чу је: „За раз ли ку од кла сич не шко ле 'де мо крат ског 
гра ђан ства’ и ста но ви шта о де мо кра ти ји као 'вла да ви ни на ро да, од 
на ро да и за на род’, де мо кра ти ји се (ов де – прим. А. М.) при да је 
мек ше зна че ње. Она се у су шти ни озна ча ва као 'вла да ви на по др жа-
ва на од на ро да’.”13)

 Уоч љи во је да се кон цепт ци вил не кул ту ре Ал мон да и Вер-
бе сво ди на мо дел тзв. ми ни мал не де мо кра ти је, ко ји под ра зу ме-
ва огра ни че ну пар ти ци па ци ју гра ђа на у по ли тич ким про це си ма, 
од но сно сво ђе ње њи хо ве уло ге на уче шће у из бор ном про це су. А 
за пра во та ква „ми ни мал на де мо кра ти ја”, ка ко се то да нас че сто ис-
ти че,  ка рак те ри стич на је за она дру штва ко ја се озна ча ва ју као 
„дру штва у тран зи ци ји”. Тај кон цепт се, ме ђу тим, мо ра од ба ци-
ти ако се има у ви ду раз ви је на де мо кра ти ја ко ја под ра зу ме ва пу ну 
пар ти ци па ци ју гра ђа на, за сно ва ну на кри тич ки усме ре ном ра ци-
о нал ном про су ђи ва њу, и то у свим фа за ма по ли тич ког про це са, а 
не са мо у ње го вој из бор ној фа зи. Дру гим ре чи ма, раз ви је на де мо-
кра ти ја под ра зу ме ва упра во оно што Ал монд и Вер ба на зи ва ју „ра-
ци о нал но-ак ти ви стич ким мо де лом по ли тич ке кул ту ре”, а ко ји, по 
њи ма, ни је нај по вољ ни ји мо дел за ста би лан де мо крат ски си стем.
12) Наведено према: Милан Подунавац, „Политичка култура и политичке установе”, op.

cit. , стр. 19-20.
13) Ibid. , стр. 19.
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Оно што се да нас уоби ча је но под ра зу ме ва под пој мом ци вил-
не по ли тич ке кул ту ре је сте је дан кор пус ли бе рал но-де мо крат ских 
вред но сти и ци вил них (гра ђан ских) вр ли на и ори јен та ци ја ко је, 
из ме ђу оста лог, ути чу на раз вој осе ћа ња гра ђан ског иден ти те та, 
за тим спо соб но сти гра ђа на да то ле ри шу ди вер зи те те и да ра де за-
јед но са дру га чи ји ма од се бе, као и на раз вој мо гућ но сти, во ље и 
спо соб но сти гра ђа на да ак тив но уче ству ју у по ли тич ком про це су с 
на ме ром да про мо ви шу де мо крат ске вред но сти и јав но до бро, али 
и да јав ну власт учи не ле ги тим ном тј. дру штве но при хва тљи вом, 
а по по тре би и да је де ле ги ти ми шу. Упра во ци вил не вр ли не и гра-
ђан ски иден ти тет, ка ко то на гла ша ва По ду на вац, осла ња ју ћи се на 
Рол са (John Rawls), и чи не основ но је згро прин ци па гра ђан ства, 
„што је, опет, са мо дру ги из раз за јав ну по ли тич ку кул ту ру јед но га 
дру штва”.14)  

Ов де же ли мо по себ но ука за ти на из ве сне, у те о риј ском сми слу 
бла ге, али за прак су, а по себ но прак су гра ђан ске не по слу шно сти, 
ве о ма зна чај не раз ли ке, или пре пре ла зе, из ме ђу ли бе рал но-де мо-
крат ске по ли тич ке кул ту ре и ци вил не кул ту ре. Са вре ме ни кон цепт 
ци вил не кул ту ре је сте, на и ме, не што ши ри од кон цеп та ли бе рал но-
де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре, у сми слу да по ред оно га што већ 
об у хва та ова дру га (нпр: за га ран то ва на људ ска и гра ђан ска пра ва 
и сло бо де, ауто но ми ја, плу ра ли зам, вла да ви на пра ва, прав на др жа-
ва, јав на од го вор ност, прин цип јав но сти, то ле ран ци ја, ува жа ва ње 
ра зно ли ко сти, прак са ди ја ло га и ком про ми са и дру ге уни вер зал не 
ли бе рал но-де мо крат ске вред но сти и прин ци пи; или, пак, оне ли бе-
рал не вр ли не15) по пут по што ва ња за ко на, ло јал но сти, не за ви сно-
сти, отво ре но сти, спо соб но сти да се оце њу ју и вред ну ју они ко ји 
упра вља ју др жа вом и др.), ци вил на по ли тич ка кул ту ра под ра зу ме-
ва још не ке, до дат не гра ђан ске ори јен та ци је, вред но сти и прин-
ци пе, као што су: асо ци ја тив ност, со ли дар ност, ин тер пер со нал но 
по ве ре ње, ко о пе ра тив ност, гра ђан ска јав ност, до бро вољ ност, са-
мо ор га ни зо ва ност, са мо о гра ни ча ва ње, спон та ност, са мо ни клост 
гра ђан ских ини ци ја ти ва и дру го; док се ме ђу њој ин хе рент ним 
14) Ibid. , стр. 13.
15) Галстон (William A. Galston), у свом раду LiberalPurposes:Goods,VirtuesandDiversity

in theLiberalState (Cambridge, 1991), говори о овим и још неким либералним врли-
нама, сврставајући их у четири различите врсте: опште, социјалне, економске и по-
литичке врлине, и истичући да оне одговарају идеалу доброг грађанина (више о овој 
студији видети у: М. Подунавац, „Политичка култура и политичке установе”, op.
cit., стр. 21). Но, по нашем мишљењу, ове врлине представљају углавном особине 
либерално-демократске политичке културе, док идеал доброг или, боље рећи, само-
свесног грађанина подразумева још неке цивилне врлине.



- 8 -

ОГРАЂАНСКОЈНЕПОСЛУШНОСТИКАО...АлександраМировић

ци вил ним вр ли на ма ис ти чу: од луч ност, хра брост, ауто ре флек сив-
ност, спо соб ност и спрем ност да се узме уче шће у јав ним рас-
пра ва ма, од но сно осе ћа ње по ли тич ке ком пе тент но сти и во ља за 
пар ти ци па ци јом и, по себ но, спрем ност да се до ве де у пи та ње по-
ли тич ка власт или ње не од лу ке. Уоч љи во је да се пој мом ци вил не 
кул ту ре ста вља ве ћи ак це нат на де лат не, то јест „ак ти ви стич ке” 
прин ци пе, те мо же мо ре ћи да они и чи не differentiaspecifica овог 
ти па по ли тич ке кул ту ре. По сто ја ње ли бе рал не по ли тич ке кул ту ре, 
да кле, је сте нео п ход но, али не и до вољ но за ус по ста вља ње и функ-
ци о ни са ње ци вил ног дру штва, а по себ но не за прак су гра ђан ске 
не по слу шно сти. За то је по тре бан и је дан ци вил ни вред но сни ам-
би јент, тј. ци вил на по ли тич ка кул ту ра ко ја, из ме ђу оста лог, под ра-
зу ме ва и јед ну кул ту ру про те ста. Прин цип ауто но ми је и дру ги ли-
бе рал но-де мо крат ски прин ци пи и вред но сти тек у ком би на ци ји са 
прин ци пи ма и вред но сти ма ци вил не кул ту ре до би ја ју сво је пу но 
де мо крат ско зна че ње; јер, гра ђа ни мо гу да стек ну свој пот пун мо-
рал ни ин те гри тет и да се раз ви ју као ауто ном не лич но сти у пра вом 
сми слу тек као су бјек ти ци вил ног дру штва, кроз са мо ор га ни зо ва-
но и ва нин сти ту ци о нал но по ли тич ко де ло ва ње.16) Оту да, не са мо 
ле гал но ин сти ту ци о на ли зо ва на уло га гра ђа на, не го и њи хо ва ва-
нин сти ту ци о нал на уло га „мо ра би ти уро ње на у кон текст по ли тич-
ке кул ту ре ко ја је про же та кон цеп ци јом сло бо де”.17)  

То зна чи да раз ви је на ци вил на кул ту ра под ра зу ме ва не са мо 
фор мал но по сто ја ње, не го и ре а ли зо ва ње и за шти ту људ ских и 
гра ђан ских пра ва и сло бо да, де мо крат ских вред но сти и прин ци па, 
кроз ви со ки сте пен пар ти ци па ци је гра ђа на у дру штве ном и по ли-
тич ком жи во ту, али и кроз спро во ђе ње, ако је то по треб но, гра ђан-
ске не по слу шно сти ко ја та ко ђе пред ста вља сво је вр сну по ли тич ку 
пар ти ци па ци ју. Та кво ци вил но (ко је ујед но зна чи и ци ви ли зо ва но) 
де ло ва ње се на нај бо љи на чин оства ру је пу тем ме ђу соб ног удру-
жи ва ња гра ђа на, би ло ра ди за шти те и про мо ци је не ких пра ва и 
вред но сти, или ре а ли зо ва ња не ких за јед нич ких ин те ре са и зах те ва 
или, пак, ра ди за ла га ња за ствар од оп штег ин те ре са и по ста вља-
16) Важно је напоменути да се под „ванинституционалним политичким деловањем” мисли 

на политичко деловање изван политичких тј. државних институција и формалних про-
цедура, чиме се не искључује политичко и уопште друштвено деловање кроз цивилне 
институције (као што су нпр: независни медији, синдикати, универзитети и др.) и раз-
на грађанска удружења. 

17) Милан Подунавац, „Појам грађанина”(извод из: М. Подунавац, Принципграђанстваи
поредакполитике, „Принцип”, ФПН, Београд, 1998), Република, бр. 192-193, 1998; ин-
тернет: www.еurope.com/zines/republika/arhiva/98/192/INDEX.htm. 
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ња пи та ња од го вор но сти и ле ги тим но сти вла сти. То је по треб но, 
јер „ле гал но га ран то ва ни од но си не мо гу са ми се бе ре про ду ко ва ти, 
већ на про тив зах те ва ју ко о пе ра тив ни на пор ак тив не прак се гра ђа-
на, не што на шта ни ко не мо же би ти на те ран чи сто прав ним нор-
ма ма” (Ј. Ха бер мас).18) 

Кон цепт ци вил ног дру штва и ње му ком пле мен та ран кон цепт 
ци вил не по ли тич ке кул ту ре прет по ста вља ју „не ку вр сту флу ид ног 
од но са из ме ђу гра ђа на и по ли тич ке за јед ни це, ко ји би оста вио до-
вољ но про сто ра за от пор гра ђа на не кон тро ли са ним и ар би трар ним 
ак ци ја ма др жа ве (гра ђан ска не по слу шност), али ко ји би исто вре-
ме но омо гу ћио да се гра ђан ским и пар ти ци па тив ним ак ци ја ма да 
мно го 'лич ни ји' до при нос љу ди уну тар по рет ка по ли ти ке”.19) Гра-
ђа ни, сво јим ак тив ним ан га жо ва њем и стал ном кон тро лом по ли-
тич ке вла сти, овој обез бе ђу ју ле ги ти ми тет и ус по ста вља ју од ре-
ђе ни ба ланс у по ли тич ком по љу. Али, ка да власт де лу је про тив но 
прин ци пу прав де, угро жа ва ју ћи оне фун да мен тал не вред но сти 
ко је су и кон сти ту тив не за мо дер но дру штво и по ли тич ку за јед-
ни цу, та рав но те жа се на ру ша ва, те гра ђа ни , у скла ду са „на ло-
зи ма” ци вил не кул ту ре, свој ан га жман пре у сме ра ва ју на ци вил не 
ак ци је де ле ги ти ми зи ра ња вла сти и њи хо вих од лу ка ма, што укљу-
чу је и на ру ша ва ње по сто је ћег прав ног по рет ка, а с крај њим ци љем 
по нов ног ус по ста вља ња оне рав но те же. То про из ла зи из са мог 
прин ци па гра ђан ства, као кључ ног прин ци па ци вил не кул ту ре, ко-
ји „увек у се би са др жи осо би ту вр сту ре ци про ци те та (си ме три је) 
из ме ђу гра ђа на и по ли тич ке за јед ни це”20), то јест по ли тич ке вла-
сти. Прин цип ре ци про ци те та ов де зна чи од ре ђе ну сра зме ру из ме ђу 
по ли тич ке обли га ци је гра ђа на на по слу шност и сте пе на ле ги тим-
но сти по ли тич ке вла сти.   

   Ци вил на по ли тич ка кул ту ра је, да кле, онај кон тек сту ал ни 
оквир ко ји омо гу ћа ва оно што Ха бер мас на зи ва „не ин сти ту ци о на-
ли зо ва ним не по ве ре њем“ гра ђе на пре ма де мо крат ској прав ној др-
жа ви и ле гал ној не прав ди ко ја је увек мо гу ћа, чак и у јед ној та квој 
раз ви је ној де мо кра ти ји. По Ха бер ма со вом ми шље њу, не са мо да је 
та кво не по ве ре ње од стра не гра ђа на, ко је не мо же да има ин сти ту-
ци о нал ну фор му, ну жно за оп ста нак де мо крат ске прав не др жа ве, 
не го она то не по ве ре ње пре ма се би упра во мо ра под сти ца ти и одр-
18) Према: Ibid.  
19) Ibid.
20) Ibid. 
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жа ва ти да би оста ла „иден тич на са со бом“, што зна чи да би би ла 
и да ље де мо крат ска и прав на. Он ће то фор му ли са ти као па ра докс 
прав не др жа ве: „Па ра докс на ла зи сво је ре ше ње у по ли тич кој кул-
ту ри ко ја гра ђа не и гра ђан ке об да ру је сен зи би ли те том, од ре ђе ном 
ко ли чи ном мо ћи ра су ђи ва ња и спрем но сти на ри зик ко ја је нео п-
ход на да би се раз у ме ла ле гал на по вре да ле ги ти ми те та и да би се 
у слу ча ју ну жде из мо рал ног уве ре ња ра ди ло и про тив за ко на.“21) 
Сто га би власт у јед ној де мо крат ској устав ној др жа ви мо ра ла из-
бе га ва ти да ауто мат ски ка жња ва ова кав не ле гал ни от пор про тив 
ле гал не не прав де, то јест мо ра ла би да на гра ђан ску не по слу шност 
гле да као на ну жни са став ни део раз ви је не по ли тич ке кул ту ре свог 
дру штва и, ти ме, да је схва та са мо као је дан нор ма ли зу ју ћи чи ни-
лац у функ ци о ни са њу (по сто је ћег) прав ног и по ли тич ког по рет ка. 
Су прот ста вља ју ћи се они ма ко ји, по пут Гај зле ра (Ge is sler), сма тра-
ју да је гра ђан ска не по слу шност је дан ре ме ти лач ки фак тор, ко ји 
уру ша ва ка ко прав ни мир, та ко и са му де мо кра ти ју, и исто вре ме но 
да ју ћи раз ра ду и сво је вр сну на до град њу Рол со вог схва та ња, Ха-
бер мас за кљу чу је да је ова кав не на сил ни от пор не са мо проб ни ка-
мен ста ња зре ло сти де мо кра ти је и по ли тич ке кул ту ре, не го и тест 
за де мо крат ску прав ну др жа ву. 

Ста вља ју ћи, на овај на чин, ак це нат на пар ти ци па тив ну по ли-
тич ку кул ту ру са си сте мом ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти, 
али ува жа ва ју ћи и про те сне ак ци је но вих или тзв. ал тер на тив них 
дру штве них по кре та (ка кав је био и не мач ки ан ти ра кет ни по крет, 
ко ме је по све тио по себ ну па жњу) као ак ци је гра ђан ске не по слу-
шно сти, без об зи ра што се оне не за сни ва ју увек на раз ло зи ма 
прав де, или ма кар не у оном њи хо вом пре о вла ђу ју ћем од ре ђе њу, 
Ха бер мас је ипак де ли мич но ис ко ра чио из рол сов ске схе ме ри гид-
них усло ва за прак ти ко ва ње оправ да не ци вил не не по слу шно сти. 
Иако и он по ла зи од де мо крат ске прав не др жа ве као ли ми ти ра ју ћег 
окви ра, за ње га је кључ ни чи ни лац, ко ји об ли ку је кон текст гра ђан-
ске не по слу шно сти, по ли тич ка кул ту ра са кон цеп ци јом сло бо де и 
гра ђан ског ак ти ви зма. Уто ли ко је, за пра во, Ха бер ма со ва те о ри ја 
при хва тљи ви ја од оне Рол со ве или Бар ке ро ве и слич них, јер ви-
ше ко ре спон ди ра с по ли тич ком ствар но шћу, ко ја та ко ђе опо вр га ва 
и те зу да је кон со ли до ва на и раз ви је на де мо кра ти ја је ди ни мо гу-
ћи ам би јент и ну жни оквир за прак ти ко ва ње гра ђан ске не по слу-
шно сти. По та квим вла да ју ћим гле ди шти ма, ка ко ка же Спа си ће ва, 
21) Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”,op.

cit. , стр. 58.
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„мир на про ме на не де мо крат ских ре жи ма – из у зев двор ског пу ча, 
да кле рас ко ла у вла да ју ћим гру па ма – би ла би прак тич но не мо гу-
ћа”.22)

Прем да су ста бил но де мо крат ско устав но устрој ство и на ње-
му за сно ван од ре ђен ин сти ту ци о нал ни склоп сва ка ко по же љан 
оквир за при ме ну гра ђан ске не по слу шно сти као сред ства по ли-
тич ке бор бе, јер је и она са ма усме ре на ка одр жа ва њу и ре ви та-
ли зо ва њу или, пак, ус по ста вља њу и раз во ју та квог дру штве ног и 
по ли тич ког си сте ма, они ни су и пре суд ни чи ни лац за то. Ну жно 
је, на рав но, да по сто ји ма кар не ки сте пен ин сти ту ци о на ли за ци је 
де мо кра ти је и људ ских и гра ђан ских пра ва, ко ји би спре ча вао гу-
ше ње ци вил ног дру штва, од но сно оста вљао нео п хо дан ауто ном ни 
про стор за ње го во де ло ва ње и са мо од бра ну, и ко ји би оба ве зи вао 
пред став ни ке по ли тич ке вла сти на ње ну де мо крат ску ле ги ти ми за-
ци ју. Без тог ин сти ту ци о нал ног ми ни му ма, ма ле су шан се за прак-
ти ко ва ње гра ђан ске не по слу шно сти, а по себ но за по сти за ње же-
ље них ефе ка та и спро во ђе ње дру штве них и по ли тич ких про ме на, 
или ре а ли зо ва ње дру гих зах те ва ко је је не мо гу ће оства ри ти ин сти-
ту ци о нал ним ка на ли ма и ле гал ним пу тем. Но, оно што је ва жни-
је од тог ин сти ту ци о нал ног и устав ног окви ра, ко ји ина че мо же и 
по сто ја ти у де мо крат ском об ли ку, али са мо на фор мал ном и де-
кла ра тив ном ни воу, је сте ци вил на кул ту ра, као вред но сни кон текст 
ко ји обез бе ђу је нео п ход ну са мо ре флек сив ност, ка ко на стра ни ци-
вил ног дру штва, та ко и на стра ни по ли тич ке вла сти, до при но се ћи 
ти ме раз во ју оног на чи на по ли тич ког ми шље ња и од но ше ња пре ма 
дру штве ној и по ли тич кој ствар но сти ко ји се ка рак те ри ше кри тич-
ким ра ци о на ли змом. Јер, јед но став но, без та кве по ли тич ке кул ту ре 
не ма по ли тич ки зре лих, то јест са мо све сних гра ђа на, ни ти гра ђан-
ских удру же ња, ко ји као су бјек ти ци вил ног дру штва је ди ни мо гу 
би ти но си о ци и ак те ри гра ђан ске не по слу шно сти; али, та ко ђе, не-
ма ни вла сти спрем не да иза ђе у су срет ра зум ним зах те ви ма не по-
слу шни ка и да из вр ши по треб не ре ви зи је за ко на и сво јих од лу ка 
или уве де оче ки ва не ино ва ци је. Сто га, та кву по ли тич ку кул ту ру, 
ко ја укљу чу је и од го ва ра ју ћу прав ну кул ту ру, као и кри тич ко-ра ци-
о на ли стич ку свест, тре ба сма тра ти „значајнијом од пу ких устав них 
се ман ти ка, ин сти ту ци о нал них фа са да и иде о ло шких и по ли тич ких 
де кла ра ци ја”; а по себ но „та мо где се прав ни си стем још увек ви ди 
са мо као пу ка ема на ци ја др жа ве, што је слу чај у пост ко му ни стич-
22) Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички

појмовникцивилногдруштва(II), Група 484, Београд, 2004, стр. 72.
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ким дру штви ма још увек кон та ми ни ра ним кон струк ти ви стич ким 
мо де лом по ли тич ког ми шље ња...”23) 

Но, по ред то га што ова пост ко му ни стич ка дру штва мо гу и да-
нас слу жи ти као при мер уко ре ње ног кон струк ти ви стич ког на чи на 
по ли тич ког и прав ног ми шље ња, че му нај ви ше до при но се упра во 
њи хо ве по ли тич ке, а по себ но вла да ју ће „ели те”, она су ујед но и 
до бар при мер мо гућ но сти при ме не и де ло твор но сти гра ђан ске не-
по слу шно сти и у не де мо крат ским си сте ми ма, тј. дру штви ма са не-
раз ви је ном или не ста бил ном де мо кра ти јом. На и ме, нај све жи ја ис-
ку ства у ве зи са прак сом гра ђан ске не по слу шно сти до ла зе упра во с 
про сто ра Сред ње, Ис точ не и Ју го-ис точ не Евро пе. Иако се ис ти чу 
и дру ги при ме ри при ме не ова кве стра те ги је де мо крат ских про ме на 
у дру штви ма ових ре ги о на, чи ни се да је по себ но зна ча јан слу чај 
Ср би је из пе ри о да сла бље ња и па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Овај 
слу чај спа да ме ђу оне при ме ре где ства ра ње усло ва за при ме ну 
ци вил них стра те ги ја де мо крат ских про ме на (тзв. bottomup стра те-
ги је) од стра не са мог дру штва, од о здо (frombelow), ни је би ло под-
стак ну то или олак ша но спро во ђе њем по ли тич ких про ме на од о зго 
(fromabove), пу тем тзв.topdownстра те ги је (по ли тич ке стра те ги је 
де мо крат ских про ме на) или оно га што Џон Кин (John Ke a ne) на-
зи ва „по ли ти ком по вла че ња” с вла сти («politicsofretreat»). На про-
тив, та да шња по ли тич ка власт је све учи ни ла да оне мо гу ћи та кве 
ци вил не ак ци је и спре чи или мак си мал но, ко ли ко је то би ло мо гу-
ће, од ло жи спро во ђе ње про ме на, нео п ход них за да љу мо дер ни за-
ци ју и ствар ну де мо кра ти за ци ју дру штве ног и по ли тич ког си сте ма. 
Али, ка ко то обич но би ва, ре пре сив ност вла сти је са мо до при не ла 
ши ре њу кри тич ке све сти гра ђа на о при ро ди и оби му њи хо ве по ли-
тич ке обли га ци је на по слу шност. Јер, ка ко је још Ед мунд Берк (E. 
Bur ke) дав но ре као: „До ста се вла сти ма то ле ри ше и про пу шта без 
по ста вља ња пи та ња та мо где је мно го то га пре пу ште но сло бо ди 
ми шље ња. Све по ста је спор но та мо где је све на мет ну то”.24) 

Са свим је из ве сно да је та кво ре пре сив но и аро гант но по на ша-
ње вла сти у зна чај ној ме ри ути ца ло на ма сов ну мо би ли за ци ју срп-
ских гра ђа на за уче ство ва ње у гра ђан ским про те сти ма и ра зним 
ак ци ја ма гра ђан ске не по слу шно сти (по пут бло ка да са о бра ћа ја, 
штрај ко ва у пред у зе ћи ма, одр жа ва ња за бра ње них или не нај вље-
23) Илија Вујачић, Политичкатеорија:Студије,портрети,расправе, ФПН, Чигоја штам-

па, Београд, 2002, стр. 273-4.  
24) Нав. према: Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”,Глас, 

CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992, стр. 93.
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них де мон стра ци ја и др.), и то без об зи ра на ре жим ске при ти ске 
и прет ње, па чак и ору жа ном си лом. Та ко је то ком 2000. гра ђан ска 
не по слу шност, „тех ни ка по ли тич ке бор бе ко ја не ма ду бо ке ко ре не 
у до ма ћој по ли тич кој кул ту ри”, ка же Спа си ће ва, „по ста ла пре о вла-
ђу ју ће сред ство про ти вље ња та да шњем ре жи му”.25) Та ко ђе, са свим 
је из ве сно и то да би, без об зи ра на ис ти ца ње зна ча ја и не ких дру-
гих чи ни ла ца, без ма сов ног гра ђан ског ак ти ви зма и та квог, углав-
ном не на сил ног, от по ра ре жи му ко ји је већ од ра ни је оспо ра ва ну 
ле ги тим ност та да из гу био и фор мал но, из бор ним пу тем, де мо крат-
ске про ме не би ле те шко мо гу ће.

Због то га, иако по пре о вла ђу ју ћим те о риј ским кон цеп ци ја-
ма, пуч ка ан ти ре жим ска бор ба у Ср би ји то ком по след ње де це ни је 
про шлог ве ка, па ни сту дент ски и гра ђан ски про те сти то ком зи-
ме 1996/1997. го ди не, а по себ но ма сов ни про те сти из сеп тем бра 
и ок то бра 2000. го ди не, не би мо гли да спа да ју у при ме ре „пра ве” 
гра ђан ске не по слу шно сти, они то ипак је су, и то из ви ше раз ло га. 
Осла ња ју ћи се на И. Спа сић, ов де ће мо ука за ти на три та ква кључ-
на раз ло га. Пр ви раз лог ти че се упра во оног по ме ну тог по жељ ног 
свој ства по ли тич ког де ло ва ња – са мо ре флек сив но сти, тј. чи ње ни-
це да су са ми гра ђа ни сво је ак ци је не на сил ног от по ра по ли тич-
кој вла сти са мо ра зу ме ва ли као ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти и, 
што је још ва жни је, у скла ду с тим се по на ша ли на од ре ђен ци ви-
лан или, бо ље ре ћи, ци ви ли зо ван на чин. Дру ги раз лог се од но си на 
ко ри шће ње јед не стра те ги је ти пич не за прак су гра ђан ске не по слу-
шно сти; оне ко ју је по себ но афир ми сао Мар тин Лу тер Кинг (Mar-
tin Lut her King), пред во де ћи бор бу за гра ђан ска пра ва аме рич ких 
цр на ца. Реч је о стра те ги ји пре о кре та ња ле га ли стич ких ар гу ме на-
та про тив вла сто др жа ца, та ко да се по ста вље ни зах те ви за сни ва-
ју упра во на устав ним на че ли ма и по зи тив ним нор ма ма прав ног 
по рет ка. То су ра ди ли и уче сни ци ма сов них про те ста у Ср би ји, 
јер ни су зах те ва ли ус по ста вља ње не ког пот пу но но вог устав ног 
си сте ма, већ су бра ни ли уста вом за га ран та ва но пра во гла са и дру-
га устав на пра ва и на че ла, као и на њи ма фор мал но уте ме љен де-
мо крат ски основ ле ги ти ми за ци је вла сти. Реч је о то ме да, ка ко би 
Ролс ре као, „јав ни кон цепт прав де” и осе ћај за исту код ве ћи не гра-
ђа на ни је био у ко ли зи ји са устав ним на че ли ма и по зи тив но-прав-
ним нор ма ма, већ пре све га с по на ша њем та да шњих вла сто др жа ца 
ко је се од ли ко ва ло њи хо вим гру бим кр ше њем. Ра ди ло се, да кле, о 
рас ко ра ку из ме ђу устав них нор ми и по ли тич ке ствар но сти и на сто-
25) Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”,op.cit. , стр. 72.
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ја њу да се он от кло ни пу тем при мо ра ва ња по ли тич ке вла сти, ко ја 
га је и узро ко ва ла, да при зна из бор ни по раз и омо гу ћи нор мал но 
функ ци о ни са ње устав ног по рет ка, без те жње за ње го вим дис кон-
ти ну и те том. Пре ма то ме, гра ђан ске ак ци је от по ра су има ле про тек-
тив ну и де фан зив ну уло гу у од но су на фор мал ни устав ни по ре дак, 
баш као што је то слу чај и код дру гих, „пра вих” при ме ра гра ђан ске 
не по слу шно сти.26) По след њи, ма да не и ма ње би тан раз лог због 
ко га то је су би ли чи но ви гра ђан ске не по слу шно сти, са сто ји се у 
крај њем ци љу ко ји су гра ђа ни же ле ли овим пу тем да оства ре, а то 
је оте ло вље ње њи хо вог схва та ња прав де и ујед но са др жа ја уста ва 
у за кон ским и под за кон ским ак ти ма, као и у по ли тич кој прак си, од-
но сно вр ше њу функ ци ја вла сти. Пре ма Спа си ће вој, у овом по гле ду 
то је би ла и јед на „про јек тив на гра ђан ска не по слу шност”, чи ја се 
мо гућ ност пот пу но пре ви ђа у до ми нант ним кон цеп ци ја ма.              

Овај слу чај Ср би је и мно ги дру ги исто риј ски и са вре ме ни при-
ме ри успе шног спро во ђе ња гра ђан ске не по слу шно сти, по ка зу ју 
ко ли ко мо же би ти ве лик со ци јал ни ка пи тал и ја ка по ли тич ка сна га 
удру же них не по слу шних гра ђа на. Они, на и ме, на во де на онај за-
кљу чак ко ји је сјај но фор му ли сао В. Па ви ће вић: „Ве ра у гра ђа ни-
на, да кле, ја ча је од ве ре у би ло ко ји по зи тив но-прав ни си стем, јер 
гра ђа нин је сте тај ко ји рас по ла же де мо крат ским пра ви ма, али и 
пра вом на прав ду као вр хун ским иде а лом.”27) Оно што би ов де, по 
на ма, тре ба ло је ди но до да ти и на гла си ти је сте то да гра ђа ни и гра-
ђан ке не са мо да има ју при род но пра во на прав ду, не го и при род ну 
ду жност да се бо ре про тив не прав де. Сто га, иако се у тој сво јој 
бор би, пру жа ју ћи не на сил ни от пор ле гал ној не прав ди, не мо гу по-
зи ва ти ни на ка кво по зи тив но пра во ко је би не по сред но до пу шта ло 
не по слу шност, уко ли ко пре у зму та кав ри зик и хра бро се упу сте у 
то, они ће, да упо тре би мо Ној ма но ве (Franz Ne u mann) ре чи, „сте ћи 
на ше сим па ти је”28).
26) Ивана Спасић у овоме види важан моменат који показује да није потпуно исправно го-

ворити о петооктобарским догађајима као о „револуцији”, како се то иначе често чини, 
јер су се они, у односу на тада постојећи уставни поредак, карактерисали и протектив-
ним елементима, тј. оним што Александар Молнар назива вршењем „конзервативне 
конститутивне власти” (о овом Молнаровом појму и његовом одређењу грађанске не-
послушности као једном од облика спровођења те врсте конститутивне власти, чиме 
се акценат управо и ставља на протективну улогу такве политичке праксе, видети: А. 
Молнар, „Демократска уставна држава“, у: Расправаодемократскојуставнојдржави
4:Грађансканепослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002, гл. XXI, стр. 21-35).

27) Владимир Павићевић, Грађанска непослушност у савременој политичкој теорији, 
дипл. рад, ФПН, Београд, 2001,стр. 31; интернет: www.vladimirpavicevic.info/tekstovi/
gradjanska_neposlusnost_u_savremenoj_politickoj_teoriji.

28) Franz Neumann, „O granicama opravdane neposlušnosti”, у: исти аутор, Demokratska i
autoritarnadržava:Studijeopolitičkojipravnojteoriji, Naprijed, Zagreb, 1974, стр. 179.
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На кра ју, тре ба ре ћи и то да све из ло же но ни ка ко не зна чи да се 
ов де пле ди ра за не ка кву анар хи стич ку ви зи ју или ано мич но ста ње 
дру штва, ни ти се сма тра да је сва ки акт ко ји се од стра не оних ко-
ји га пред у зи ма ју са мо пер ци пи ра као чин гра ђан ске не по слу шно-
сти, са мо на осно ву то га apriori оправ дан. Ми шље ња смо, на и ме, 
да „гра ђан ска не по слу шност” ко ја ни је „уро ње на” у ов де из ло жен 
кон цепт ци вил не по ли тич ке кул ту ре и ко ја не ис пу ња ва оне усло-
ве, ве за не пре све га за от кла ња ње не прав де тј. „за кон ског не пра ва” 
(би ло да је реч о по је ди нач ном не пра вед ном прав ном или по ли-
тич ком ак ту или о та квом си сте му у це ли ни), ко ји су по треб ни да 
би она би ла оправ да на, а ти ме и да би зах те ви ње них прак ти ка на-
та би ли од стра не дру гих гра ђа на и са ме по ли тич ке вла сти, али 
и ме ђу на род не јав но сти, сма тра ни ле ги тим ним, и ни је у пра вом 
сми слу гра ђан ска. Сход но то ме, мо же мо се чак сло жи ти и са ста-
вом да „гра ђан ска не по слу шност ко ја не про из ла зи из раз бо ри тих 
раз ло га и не успе ва про на ћи сво ју пра ву ме ру, не у мо љи во по ра ђа 
ко лек тив но лу ди ло”.29) Има ју ћи то у ви ду, али та ко ђе и скло ност 
др жав них вла сти да се по на ша ју у скла ду са тзв. ауто ри тар ним ле-
га ли змом, ка жња ва ју ћи гра ђан ске не по слу шни ке, као и све дру ге 
пре кр ши о це за ко на, сма тра мо да су ве о ма по уч не ове Ха бер ма со ве 
ре чи, ко је су ујед но и на ша по ру ка за крај: „Бу да ле да нас, ни су увек 
хе ро ји су тра, мно ги оста ју и су тра бу да ле од ју че. Гра ђан ска не по-
слу шност кре ће се че сто у су мра ку исто ри је.”30)   

Alek san dra Mi ro vic
ON CIVIL DISOBEDIENCE AS AN ELEMENT  

OF CIVIC POLITICAL CULTURE
Summary

In this paper author defined civil disobedience approxi
matelyasanelementofcivilpoliticalculture.Theauthor
tookonacomplementarynormativeapproachinresearch
ofthisissue,withanobjectiveofupdatingcurrentprevail
ingsystematicinstitutionalapproachthroughthemethods
ofitscompletionandcombinationand,bytheuseofsuch
method, achieving a necessary flexibility of the concept
ofcivildisobedience.Theauthor’sobjectivewastomake
suchnewapproachtobemoreadaptivetosocialandpo

29) Dejan Jelovac, „Kako je moguća građanska neposlušnost u savremenom demokratskom 
poretku”; интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/teksti/28nepokorscinash.
html.  

30) Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”,op.
cit. , стр. 60.
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liticalrealityandconsequentlytoprovideitsgreatertheo
reticalandpractical implementation.Theauthorargues
thatemphasizingofparticipativepoliticalculturewitha
systemof liberaldemocratic values, developed civil vir
tuesandcertaincivilorientations,provides foraneces
saryrevisionofdominantRolls’schemeofrigidconditions
of justificationandpossibilityof implementationof civil
disobedience. Through the emphasis of its importance
andvalues,therecomesanopportunitytowidenalegiti
matefieldofimplementation,objectandroleofthissort
ofpoliticalpractice,sothatevenprotestactionsofnewor
socalledalternativesocialmovements,notbeingalways
basedonthegroundsofjustice,(oratleastnotbeingbased
intheprevailingmeaningofjustice,andsometimeseven
beingdirectedagainsttheexistingmodelofliberaldemoc
racy itself), andalsononviolent antiregimeprotests in
nondemocraticorsemidemocraticandquasidemocratic
systemscouldbecomprehendedandtreatedastheactsof
civildisobedience.
Keywords: civil disobedience, civicpolitical culture, li
beraldemocratic values, civil virtues, civil orientations,
civilsociety,politicalauthority,democraticlegalstate,in
stitutionalframe,valuablecontext,democratization,self
reflection,politicalmaturity.
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Resume
An institutionalapparatusbasedonastabledemocratic
constitutionalorderiscertainlyadesirableframeforim
plementation of civil disobedience as a tool of political
battle.However,eventhoughsuchapparatusitself isdi
rectedtowardestablishment,preservationandrevitaliza
tionofasocialandpoliticalsystem,itisnotnecessarilya
crucialfactorforitsdetermination.Certainlythereisane
cessityforaninstitutionalizationofdemocracyandhuman
andcivilrightstoatleastacertainlevel,forpurposeof
preventingsuppressionofcivilsociety,sinceitleavesaba
sicautonomousspaceforitsactionandselfdefenseand,
at thesame time, itobligatesrepresentativesofpolitical
powertoitsdemocraticlegalization.Withoutachievement
ofsuchinstitutionalminimumlevel,thereareveryfewop
portunitiesleft forthepracticeofcivildisobedienceand
forgainingdesirableeffectsandimplementationofsocial
andpoliticalchanges,orrealizationofotherdemandsthat
areimpossibletobeachievedthroughinstitutionalchan
nelsandinlegalway.However,moreimportantthansuch



- 20 -

ОГРАЂАНСКОЈНЕПОСЛУШНОСТИКАО...АлександраМировић

constitutionalinstitutional frame that, in general, could
existinademocraticform,too,althoughonlyonformal
anddeclarativelevel,iscivilcultureasanormativecon
textthatprovidesanecessaryselfreflexivitybothincivil
societyandinthegovernment.Inthiswayitcontributes
todevelopmentofpoliticalthinkingandrelatingtosocial
andpoliticalrealitycharacterizedbyacriticalrational
ism.Thatisduetothefactthat,ingeneral,withoutsuch
political culture achieved, there could not be politically
matureandselfconsciouscivilassociations,which,asthe
subjectsofcivilsociety,couldbetheonlyleadersandac
torsofcivildisobedience.Also,atthesametime,without
suchpoliticalcultureachievedtherecouldnotbeanygov
ernment ready toaccept reasonabledemands from their
insubordinatesandsotomakenecessaryrevisionsofsome
legal and their owndecisions, or, on the other hand, to
introducesomeinnovationsinlinewiththeexpectations

 Овај рад је примљен 10. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. маја 2010. године.
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Xон Стју арт Мил (John Stu art Mill) спа да у нај ве ће еру ди те XIX 
ве ка ко је су да ле не мер љив до при нос раз ли чи тим обла сти ма 

људ ског ду ха. Стро го обра зо ва ње, ко јем га је ње гов отац, чу ве ни 
фи ло зоф ути ли та ри зма Џејмс Мил (Ja mes Mill), под врг нуо још у 
тре ћој го ди ни жи во та на чи ни ло је од ње га за ни мљи ву ин те лек ту-
ал ну фи гу ру ко ја је би ла до бар по зна ва лац ка ко при род них, та ко и 
дру штве них на у ка. О ве ли ком ра спо ну зна ња и ин те ре са све до чи 
и 25 то мо ва ње го вих са бра них де ла у ко ји ма се Мил ба ви про бле-
ми ма књи жев не кри ти ке и есте ти ке, ло ги ке и ети ке, еко но ми је и 
исто ри је, пра ва и по ли тич ке те о ри је. Осим то га, оба вљао је по сао 
ви со ког слу жбе ни ка у Ис точ но-ин диј ској ком па ни ји, а на кон по-
вла че ња из Ин ди је би ва иза бран у Дом ко му на бри тан ског Пар ла-
мен та. Као по сла ник се за ла гао за из бор ну ре фор му, а пред ла гао 
је и  за ко не ко ји су ишли да ле ко ис пред свог вре ме на, по пут оног 
о да ва њу пра ва гла са же на ма ко ји је до жи вео не у спех 1867. го ди-
не, док ње гов аманд ман усме рен ка ре фор ми из бор ног си сте ма у 
прав цу уво ђе ња Хе ро вог ме то да про пор ци о нал ног пред ста вља ња 
ни ка да ни је за жи вео у Ве ли кој Бри та ни ји.

Чи ни се да је упра во Ми лов ши рок на уч но-ис тра жи вач ки опус 
од мо гао број ним ин тер пре та то ри ма ње го вог де ла да ство ре ја сну и 
ко хе рент ну сли ку ње го вог ме ста у исто ри ји раз во ја по ли тич ке ми-
сли. Од спо ро ва да ли је при хва тио или од ба цио ути ли та ри стич ку 
фи ло зо фи ју Џеј мса Ми ла и Џе ре ми ја Бен та ма (Je remy Bent ham) 
или је пак из вр шио ре ви зи ју од ре ђе них ути ли та ри стич ких по став-
ки, пре ко раз ми мо и ла же ња у по гле ду ње го вог од но са пре ма ка пи-
та ли зму и со ци ја ли стич кој ви зи ји дру штва и др жа ве, до тврд њи да 
је кон цепт пред став нич ке вла да ви не ко ји је за сту пао де мо крат ски 
и ан ти е ли ти стич ки, с јед не, и ели ти стич ки и ан ти де мо крат ски, са 
дру ге стра не, Ми ло ве иде је би ле су пред мет же сто ких оспо ра ва-
ња са раз ли чи тих де ло ва по ли тич ког спек тра. Због то га и не чу де 
су до ви по је ди них ауто ра да је Ми лов кла сич ни ли бе ра ли зам син-
те за ра ног ли бе ра ли зма и кон зер ва ти ви зма од ко га су пре у зе те иде-
је ево лу ци је, исто рич но сти, ста бил но сти и по рет ка. Ути ли та ри ста 
или ан ти у ти ли та ри ста, ли бе рал или кон зер ва ти вац, апо ло гет или 
кри ти чар ка пи та ли зма, де мо кра та или ели ти ста? Шта је од све га 
то га био Мил? 

У овом ра ду из ло жи ће мо основ не по став ке Ми ло вог кон цеп-
та пред став нич ке вла да ви не, ње го во ви ђе ње де мо кра ти је, по де ле 
вла сти, уни вер зал ног пра ва гла са и плу рал ног во ту ма, про пор ци-
о нал ног пред ста вља ња, фе де ра ли зма и де цен тра ли за ци је. На тај 
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на чин по ку ша ће мо да од ре ди мо да ли је Мил де мо кра та или ели-
ти ста, или мо жда и јед но и дру го. Украт ко ће мо раз мо три ти и ње-
го ве иде је на прет ка, сло бо де, од нос пре ма la is sez-fa i re еко но ми ји и 
на ди ру ћој рад нич кој кла си, про бле ме без ко јих је не мо гу ће пој ми-
ти Ми ло ву „пред став нич ку фи ло зо фи ју“ и ко ји ће нам по мо ћи да 
раз ре ши мо пре о ста ле по ста вље не ди ле ме.

1.МИЛОВОСХВАТАЊЕНАПРЕТКА

Ми ло ва те о ри ја на прет ка зах те ва ла је ре ви зи ју ути ли та ри стич-
ке ети ке као осно ве по ли тич ке те о ри је Бен та ма и Џеј мса Ми ла. 
Пре ма Џ. С. Ми лу основ ни услов на прет ка дру штва је сте на пре до-
ва ње у иде ја ма, зна њу и ми шље њу ко је пре суд но за ви си од иде ја и 
мо рал ног и ин те лек ту ал ног вођ ства су пер и ор них по је ди на ца. Ка ко 
по ја ве и раз во ја ду хов не ели те јед ног дру штва, ду хом и ин те лек-
том над моћ них лич но сти, не ма без сло бо де су прот ста вља ња ва же-
ћим иде ја ма и пред ла га ња ал тер на ти ва при хва ће ним ве ро ва њи ма, 
сло бо да се ја вља као нео п хо дан услов на прет ка. Тек кроз су коб но-
вих и ста рих иде ја мо гућ је раз вој ци ви ли за ци је. Meђутим, по ве зу-
ју ћи по јам на прет ка са ин те лек ту ал ним и мо рал ним по бољ ша њем 
по је ди на ца и дру штва Мил је ука зи вао и на мрач не стра не ци ви ли-
за циј ског раз во ја. Он се пи та да ли су „про па да ње ин ди ви ду ал не 
енер ги је, сла бље ње утје ца ја над ре ђе них умо ва над мно штвом, раст 
шар ла тан ства и сма ње на ефи ка сност јав ног мни је ња као спу та ва ју-
ће мо ћи – ци је на ко ју не из бје жно пла ћа мо за до бро би ти ци ви ли за-
ци је“1), а као лек про тив не мо ћи по је дин ца у го ми ли пред ла же ко о-
пе ра ци ју из ме ђу ин ди ви дуа, по све ћи ва ње ве ће па жње вас пи та њу и 
обра зо ва њу у дру штву и уста но вља ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја 
и уста но ва ко је ће ја ча ти ин ди ви ду ал ни ка рак тер. Са гле да ва ју ћи 
ци ви ли за ци ју дво ја ко, као ма те ри јал ни на пре дак и као це ло ви то, 
ду хов но и ин те лек ту ал но по бољ ша ње по је ди на ца и дру штва, Мил 
уви ђа да ње го во вре ме до но си ве ли ка до стиг ну ћа на пр вом, ужем 
пла ну, али да на ни воу укуп ног на прет ка по ка зу је ста тич не, а по не-
где чак и ре тро град не тен ден ци је.

Ис ти ца ње зна ча ја иде ја у на прет ку дру штва и окре ну тост мо-
рал ном и ин те лек ту ал ном уса вр ша ва њу по је дин ца зах те ва ло је 
ре ви зи ју од ре ђе них по став ки ути ли та ри зма и на пу шта ње ви зи је 
чо ве ка окре ну тог соп стве ним ма те ри јал ним ин те ре си ма чи ји је је-
1) Мил, Џ. С., „Ци ви ли за ци ја“, Изабраниполитичкисписи–првисвезак, Фа кул тет по ли-

тич ких на у ка, За греб, 1988, стр. 16.
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ди ни жи вот ни циљ уве ћа ва ње бо гат ства. Осно ве Ми ло ве те о ри је 
оста ју ути ли та ри стич ке. Кри те ри јум вред но ва ња, као и код свих 
ути ли та ри ста, је сте дру штве на ко ри сност. Пра вич ност и не пра-
вич ност, мо рал ност и не мо рал ност ака та про це њу ју се на осно ву 
по сле ди ца ко је про из во де, по сле ди ца ко је уве ћа ва ју за до вољ ство, а 
ума њу ју бол, јер „су де ла ња до бра у ме ри у ко јој слу же уна пре ђи-
ва њу сре ће, а ло ша уко ли ко про из во де зло“.2) Мил се др жи основ-
ног Бен та мо вог прин ци па да се жи вот са сто ји од ни за ис ку ста ва 
у ко ји ма се на ла зи од ре ђе на ко ли чи на за до вољ ства или бо ли и да 
су су штин ски до бра са мо она ис ку ства ко ја по ве ћа ва ју сре ћу и за-
до вољ ство по је дин ца. Ме ђу тим, раз ли ке на ста ју ка да се де таљ но 
ана ли зи ра при ро да тих за до вољ ста ва. Бен та мов хе до ни зам је кван-
ти та ти ван, а Ми лов ква ли та ти ван.3) Бен там твр ди да ко ли чи на за-
до вољ ства – ње го ва сна га и тра ја ње – пред ста вља вред ност, док 
Мил уво ди ква ли та тив но раз ли ко ва ње за до вољ ста ва. Не ма ју сва 
за до вољ ства јед на ку вред ност, већ су нај вред ни ја она ко ја раз ви-
ја ју нај бо ље људ ске спо соб но сти и осо би не. „Људ ска би ћа има ју 
по тре бе уз ви ше ни је од жи во тињ ских на го на и ка да их јед ном по-
ста ну све сни ни шта не ће сма тра ти сре ћом ако не укљу чу је њи хо во 
за до во ље ње.“4) Раз вој мо рал них и ин те лек ту ал них вр ли на и осо-
би на пред ста вља нај вред ни ју вр сту за до вољ ства и љу ди ко ји по-
зна ју оба ти па за до вољ ста ва, ду хов на и те ле сна, сма тра ће „ви ша“ 
по жељ ни ји ма. 

Иако је Мил од ба цио не ке еле мен те Бен та мо ве док три не, ути-
цај ути ли та ри зма на ње го ву ми сао не сме би ти за не ма рен. Осно ва 
Ми ло вог и Бен та мо вог раз ли ко ва ња ле жи у по и ма њу људ ске при-
ро де. Сре ћа по је дин ца не зах те ва са мо жи вот у за до вољ ству без 
бо ла, оства ре ње и до сти за ње при зем них вред но сти ко је чо ве ка не 
ди фе рен ци ра ју од жи во ти ња. Циљ мо ра би ти по ти ца ње ви ших, ду-
хов них ква ли те та.   Због то га је нео п ход но да дру штво ство ри усло-
ве у ко ји ма ће сва ки по је ди нац сло бод но раз ви ја ти сво је нај ви ше 
спо соб но сти и скло но сти ка ко би до при нео укуп ном со ци јал ном 
на прет ку. На пре дак у иде ја ма, зна њу и ми шље њу сва ке је дин ке 
пре су дан је за по бољ ша ње дру штва, а ин те лек ту ал ни и дру штве ни 
2) TheCollectedWorksofJohnStuartMill(ed. Rob son,J. M), Vo lu me 10, To ron to Uni ver sity 

Press, p. 210.
3) Ви де ти ви ше у: Don ner, W., TheLiberalSelf:JohnStuartMill’sMoralandPoliticalPhilo

sophy, It ha ca: Cor nell Uni ver sity Press, 1991, pp. 8-36; Do ner, W., Fu mer ton, R.,Mill, Wi ley 
Blac kwell, 2009, pp. 15-32.

4) TheCollectedWorksofJohnStuartMill(ed. Rob son,J. M), Vo lu me 10, To ron to Uni ver sity 
Press, p. 210.
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на пре дак ни је мо гућ осим у сло бо ди. Та ко из Ми ло вог схва та ња 
на прет ка као ин ди ви ду ал ног са мо у са вр ша ва ња про ис ти че ње го ва 
кон цеп ци ја сло бо де.

2.СЛОБОДАКАОУСЛОВНАПРЕТКА

Мил је био стра стве ни бо рац за ин ди ви ду ал ност. Ње го ве по-
ли тич ке иде је цр пе ле су сна гу из кон цеп та ин ди ви ду ал не сло бо де 
ко ја је игра ла уло гу бра не про тив стаг на ци је дру штва и пред ста-
вља ла пре су дан пред у слов дру штве ног на прет ка. Ка ко са мо сло бо-
да омо гу ћа ва уна пре ђе ње мо рал них и ин те лек ту ал них ка па ци те та 
по је дин ца кључ но је да сви гра ђа ни, не са мо при ви ле го ва ни, ужи-
ва ју ње не пло до ве, јер „не зна чи да је сло бо да ми шље ња по треб-
на са мо за то, или углав ном за то, да би ства ра ла ве ли ке ми сли о це. 
На про тив, она је исто то ли ко, ако не и још ви ше, нео п ход на да би 
про сеч ним људ ским би ћи ма омо гу ћи ла да до стиг ну ону ду хов ну 
ве ли чи ну за ко ју су спо соб ни.“5) Пре ма Ми лу, по ја ва ве ли ких ми-
сли ла ца у усло ви ма ду хов ног роп ства је мо гу ћа, али у та квој ат-
мос фе ри ни ка да ни је би ло ми са о ног и мо рал ног на прет ка про сеч-
них људ ских би ћа, оп штег ин те лек ту ал ног бо гат ства. Да би до шло 
до за ме не ста рих иде ја но вим, по кре та ња ино ва тив них рас пра ва и 
све у куп ног ра ста зна ња нео п ход но је зба ци ти ја рам ауто ри те та и 
уз ди ћи дух сло бо де без ко га не ма ци ви ли за циј ског про гре са и на-
прет ка чо ве чан ства.

Упра во ар гу мен та ци ја у ко рист сло бо де по ве за на са иде ја ма 
ин ди ви ду ал ног уса вр ша ва ња, обра зо ва ња и вас пи та ња гра ђа на и 
де мо крат ске пар ти ци па ци је во ди ла је Ми ла ли бе рал ној од бра ни 
де мо крат ског кон цеп та пред став нич ке вла да ви не. 6) Ми ло ва на ме-
ра је би ла да ство ри си стем де мо крат ске ре пре зен та ци је у ко ме би 
ин ди ви ду ал на сло бо да би ла ин те грал ни еле мент. У ра ни јим епо ха-
ма, бор ба за сло бо ду сво ди ла се на бор бу про тив де спот ске вла сти 
не ког по је дин ца или гру пе. Ме ђу тим, у мо дер но до ба, ка да на род 
упра вља со бом по ста вља се пи та ње да ли је по тра га за сло бо дом 
за вр ше на. Ми лов од го вор је не га ти ван. Он уоча ва да у ствар но-
сти са мо у пра ва не пред ста вља власт сва ког над со бом, већ је во ља 
на ро да прак тич но во ља нај број ни јег и нај ак тив ни јег де ла на ро да 
– ве ћи не. Још опа сни је је што ти ра ни ју ве ћи не не чи ни са мо ти-
ра ни ја др жа ве пу тем по ли тич ких од лу ка јав них вла сти. Ве ћу за-
5) Мил, Џ. С., Ослободи, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988, стр. 66.
6) Ву ја чић, И., Политичкатеорија–студије,портрети,расправе, Чи го ја, 2002, стр. 227.



- 26 -

МИЛОВКОНЦЕПТПРЕДСТАВНИЧКЕВЛАДЕДушанВучићевић

бри ну тост код Ми ла иза зи ва дру штве на ти ра ни ја ко ја мно го ду бље 
про ди ре у жи вот по је дин ца  и по ро бља ва не са мо те ло не го и  ду-
шу. „Сто га за шти та од ти ра ни је др жав ни ка ни је до вољ на; по треб на 
је и за шти та про тив ти ра ни је пре о вла ђу ју ћег мње ња или рас по ло-
же ња, про тив тен ден ци је дру штва да на мет не дру гим сред стви ма, 
осим др жав них гло ба, сво је соп стве не иде је и прак су као пра ви ла 
по на ша ња они ма ко ји се не сла жу са њим; да спу та ва раз вој, да, 
ако је мо гу ће, спре ча ва фор ми ра ње сва ке ин ди ви ду ал но сти ко ја 
ни је у скла ду са ње го вим на чи ни ма по на ша ња...“7) Страх од ти ра-
ни је ве ћи не ле жи у осно ви Ми ло вог раз у ме ва ња до бре вла да ви не. 
У до бро ор га ни зо ва ној др жа ви из бег ну та је ти ра ни ја ве ћи не, ма ко 
ту ве ћи ну чи нио, и очу ва на ин ди ви ду ал ност, ауто но ми ја и сло бо да. 
Због то га ње гов кон цепт пред став нич ке вла де не мо же мо схва ти ти 
без од го во ра на пи та ња где се на ла зе гра ни це сло бо де по је дин ца и 
шта ин ди ви ду ал ну сло бо ду чи ни.

Мил утвр ђу је прин цип ко ји ре гу ли ше гра ни цу до ко је дру-
штве на при ну да и кон тро ла над гра ђа ни ма мо же да иде. „Тај прин-
цип је да је је ди ни циљ ра ди ко га чо ве чан ство ...има пра во да се 
ме ша у сло бо ду де ло ва ња би ло ког свог чла на – са мо од бра на, те да 
је ди на свр ха ра ди ко је власт мо же с пра вом да се ко ри сти  про тив 
во ље би ло ког чла на јед не ци ви ли зо ва не за јед ни це, је сте да спре-
чи по вре де дру гих.“8) По је ди нац је ап со лут ни су ве рен над са мим 
со бом у свим по ступ ци ма ко ји се ти чу ње го ве вла сти те сре ће. Он 
је од го во ран дру штву је ди но за по на ша ње чи је по сле ди це има ју 
ути цај на дру ге. Украт ко, по је дин ци мо ра ју има ти сло бо ду из бо-
ра соп стве не суд би не на осно ву вла сти тих скло но сти и мо рал них 
убе ђе ња, све док ти ме не угро жа ва ју сло бо дан раз вој и пра ва дру-
гих. Од овог на че ла по сто је два из у зет ка: ка да се ра ди о не зре лим 
осо ба ма – де ца и мла ди – и ка да су у пи та њу на зад на дру штва. У 
не ци ви ли зо ва ним за јед ни ца ма до зво љен је и де спо ти зам, али ако 
је ње гов циљ уна пре ђе ње дру штва.

Ми ло ву кон цеп ци ју сло бо де са чи ња ва ју три спе ци фич не сло-
бо де: сло бо да са ве сти, ми сли и осе ћа ња у свим пи та њи ма – прак-
тич ним или спе ку ла тив ним, на уч ним, мо рал ним или те о ло шким 
– и са њом по ве за на сло бо да из ра жа ва ња; сло бо да уку са и те жњи, 
од но сно сло бо да из бо ра соп стве ног на чи на и сти ла жи во та без об-
зи ра на по сле ди це све док њи ме не угро жа ва мо пра ва дру гих; и 
7) Мил, Џ. С., Ослободи, стр. 39.
8) Исто, стр. 43.
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сло бо да удру жи ва ња.9) Уко ли ко се на ве де не сло бо де не по шту ју не 
мо же мо го во ри ти о сло бод ном дру штву.

Сло бо да ми сли и из ра жа ва ња мо ра да бу де ап со лут на и ни јед-
на вла да не ма пра во да је гу ши. „ Ка да би це ло чо ве чан ство би ло 
истог, а са мо је дан чо век су прот ног ми шље ња, чо ве чан ство не би 
има ло ви ше пра ва да ућут ка тог јед ног чо ве ка не го што би он, ако 
би имао моћ, имао пра во да ућут ка чо ве чан ство.“10) За бра на пра ва 
на ми шље ње пред ста вља за Ми ла пот кра да ње људ ске ра се, јер „ни-
ка да не мо же мо би ти си гур ни да је ми шље ње ко је по ку ша ва мо да 
угу ши мо, по гре шно, а и ка да би смо и би ли си гур ни, та кво гу ше ње 
би ипак би ло зло.“11) Чи ме Мил „прав да“ ап со лут ну за бра ну огра-
ни ча ва ња сло бо де ми сли? Он, пре све га, раз ма тра три мо гућ но сти 
у од но су на исти ни тост од но сно не и сти ни тост оп ште при хва ће ног 
и ми шље ња ко је му про тив ре чи и чи је се ши ре ње спре ча ва.

Пре ма пр вом сце на ри ју ми шље ње ко је дру штво же ли да по-
ти сне у ства ри је исти ни то. Мил не при хва та да су љу ди не по гре-
ши ви, јер се „би ло ко ја ствар ко ју ми сли мо да зна мо, ко ли ко год 
из гле да ла си гур ном, у то ку кон ти ну и ра ног ис пи ти ва ња мо же по ка-
за ти по гре шном“.12) Због то га је нео п ход но да до зво ли мо отво ре ну 
ди ску си ју о свим пи та њи ма, по себ но о они ма ко ја су кон тро верз на. 
Је ди но та ко дру штво не ће би ти ли ше но до сти за ња исти не. Дру-
га оп ци ја ко ју Мил узи ма у об зир је сте да је вла да ју ће ми шље ње 
исти ни то, а но во, ми шље ње ко је му пр ко си, ла жно. Он твр ди да 
се ми шље ње о ко ме се не рас пра вља сло бод но и јав но пре тва ра у 
мр тву дог му. Да би смо у це ло сти спо зна ли исти ну нео п ход но је 
да по зна је мо све стра не слу ча ја, ка ко на ше, та ко и ар гу мен те про-
тив нич ке стра не. Са мо стал ним про ве ра ва њем и пре и спи ти ва њем 
одр жа ва мо ви тал ност уве ре ња, чи ни мо исти ну жи вом. На кра ју, 
мо же се де си ти да и оп ште при хва ће но и но во ми шље ње но се у се-
би део исти не. У та квим слу ча је ви ма, са мо се кроз су коб ми шље ња 
мо же до ћи до пот пу не исти не, па за бра на ми сли пред ста вља вид 
ус кра ће ња људ ског ро да.

Ипак, сло бо да ми сли и из ра жа ва ња ни је ап со лут на. Уко ли ко 
би из но ше ње ми шље ња про из ве ло ак ци је чи је би по сле ди це би ле 
штет не ова сло бо да би мо гла би ти огра ни че на и за бра на та да не 
би пред ста вља ла зло. „Ми шље ње да су тр гов ци жи том кри ви за 
9) Исто, стр. 45-46.
10) Исто, стр. 50.
11) Исто, стр. 51.
12) Sko rup ski, J., WhyReadMillToday, Ro u tlid ge, Lon don, 2006, p. 8.
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глад си ро ма шних... мо же се не сме та но из ра жа ва ти у штам пи, али 
се оправ да но мо же ка зни ти усме но из ра жа ва ње та квог ми шље ња 
пред раз ја ре ном го ми лом љу ди оку пље ном ис пред ку ће тр го ва ца 
жи том...“13)

Сло бо да де ло ва ња по је дин ца у скла ду са вла сти тим уку си-
ма и те жња ма, све док не шко ди дру ги ма, по чи ва на истим осно-
ва ма као и сло бо да ми сли и из ра жа ва ња. „И као што је ко ри сно 
да... по сто је раз ли чи та ми шље ња, та ко је исто ко ри сно да по сто је 
раз ли чи ти на чи ни жи во та, да се омо гу ћи сло бо дан из бор раз ли чи-
тим ка рак те ри ма, под усло вом да се не по вре де дру ги љу ди...“14) 
Ин ди ви ду ал ност и ауто но ми ја су кључ не ком по нен те са мо ра зво ја 
по је дин ца, јер се нај ви ше људ ске спо соб но сти уса свр ша ва ју са-
мо пра вље њем из бо ра. Сна га ду ха се уве ћа ва, баш као и те ле сна 
сна га, са мо не пре ста ним ве жба њем, а ако по је ди нац до пу шта да 
дру штво – при хва ће не на ви ке и оби ча ји – од ре ђу је ње гов на чин 
жи во та до ћи ће до га ше ња људ ских по тен ци ја ла за то што „људ ска 
при ро да ни је ма ши на ко ја се гра ди пре ма не ком мо де лу и по ста вља 
да ра ди упра во оно што јој је про пи са но“.15) Огра ни ча ва ње са мо и-
ни ци ја тив но сти љу ди про из во ди оп ште, мо рал но и ин те лек ту ал но 
за о ста ја ње, те је сто га нео п ход но да раз ли чи тим осо ба ма до зво-
ли мо да во де раз ли чи те жи во те, да бу ду спон та ни, ори ги нал ни, па 
чак и екс цен трич ни.

Ми лов кон цепт сло бо де ни је јед но ди мен зи о на лан. Осим од су-
ства дру штве не при ну де и ства ра ња усло ва за сло бод ни са мо ра звој 
по је дин ца ва жно је да по сто ји и од го вор ност по је дин ца пре ма дру-
штву, јер је он ду жан да се по на ша та ко да не на но си зло дру ги ма. 
Ин ди ви ду ал на сло бо да, али и дру штве на од го вор ност услов су оп-
штег на прет ка. Ду жност по је дин ца пре ма дру штву је дво ја ка. Он 
је нај пре у оба ве зи да са мо стал но раз ви ја нај ви ше ин те лек ту ал не и 
мо рал не скло но сти и осо би не, али и да по ма же оста лим чла но ви ма 
за јед ни це да до стиг ну вла сти те про сто ре ду хов не сло бо де. Је ди но 
та квим по сту па њем сва ки гра ђа нин ефи ка сно до при но си на пре до-
ва њу дру штва, а сред ство ко је Мил го то во уни вер зал но пред ла же 
за ре ше ње свих про бле ма, па и очу ва ње ду ха сло бо де и фор ми ра ње 
дру штве но од го вор них је дин ки, је сте обра зо ва ње. Је ди но је обра-
зо ва ње спо соб но да под у пре усва ја ње вр ли на и вред но сти ко је су 
13) Мил, Џ., С., Ослободи, стр. 87.
14) Исто, стр. 88.
15) Исто, стр. 91.
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по треб не за са мо сво јан ду хов ни раз вој по је дин ца и оп шти со ци-
јал ни на пре дак.

Иако се де ло ва ње др жа ве мо ра за сни ва ти на тр жи шном на че-
лу пре ма ко ме не ма упли та ња вла сти у де ло ва ње по је дин ца, Мил 
до зво ља ва од ре ђе на од сту па ња од на че ла оп штег др жав ног не ме-
ша ња. Обла сти у ко ји ма се функ ци ја др жа ве не сме све сти на ми-
ни мал ну је су обра зо ва ње, уре ђе ње де чи јег ра да, со ци јал на по моћ 
си ро ма шним гра ђа ни ма и си ту а ци је ка да не ку дру штве ну по тре бу, 
нпр. на уч на ис тра жи ва ња, не мо же за до во љи ти тр жи ште јер у ње-
ном ис пу ње њу не ма про фи та. Упра во у ово ме ле жи раз ли ка Ми ла 
у од но су на кла си чан ли бе ра ли зам. Он се за ла же за пре тва ра ње 
прин ци па la is ser-fa i re у оп шту прак су и твр ди да сва ко од сту па ње 
од ње га, осим ако не зах те ва не ко ве ли ко до бро, пред ста вља зло. 
Ши ре ње др жав них функ ци ја уве ћа ва ње ну моћ и гу ши про стор 
сло бо де, а ве ли ки број функ ци ја пре оп те ре ћу је др жа ву ко ја та да 
ни основ ну функ ци ју обез бе ђе ња сво ји не и си гур но сти гра ђа на не 
оба вља ва ља но. Али, са дру ге стра не, Мил уви ђа да је прин цип 
рас по де ле у дру штву не пра ве дан, да „ин сти ту ци ја при ват ног вла-
сни штва ну жно са со бом но си по сле ди цу да се пло до ви ра да мо ра-
ју де ли ти као са да, ско ро у обр ну тој сра зме ри пре ма ра ду – нај ве ћи 
де ло ви они ма ко ји ни ка да ни су ра ди ли... све док нај за мор ни ји и 
нај и сцр пљи ви ји те ле сни рад не мо же са си гур но шћу да ра чу на да 
ће за ра ди ти чак ни за жи вот не по тре бе.“16) Не што ка сни је он ипак 
до да је да „циљ ко ме тре ба те жи ти у са да шњој ета пи људ ског раз-
во ја ни је ру ше ње си сте ма при ват ног вла сни штва, већ ње го во уна-
пре ђе ње“.17) 

Мил оче ку је да ће се са ин те лек ту ал ним и мо рал ним уса вр-
ша ва њем по је ди на ца и по бољ ша њем људ ског ро да пре вла да ти су-
коб ка пи та ла и ра да, вла сни ка и рад них љу ди ко ји не ма ју уче шћа у 
упра вља њу. Гле да ју ћи у бу дућ ност, он ви ди но ви об лик удру жи ва-
ња, где ће рад ни ци на прин ци пу јед на ко сти би ти ко лек тив ни вла-
сни ци ка пи та ла. У та квим, рад нич ким ко о пе ра ти ва ма за по сле ни ће 
ра ди ти под ру ко вод ством ме на џе ра ко је ће са ми би ра ти и сме њи ва-
ти.18) Очи глед но је да Мил ни је апо ло ге та ка пи та ли стич ког си сте-
ма. Он те жи то ме да за сну је власт ко ја ће из бе ћи до ми на ци ју би ло 
16) Mill, J. S., ThePrinciplesofPoliticalEconomywithSomeofTheirApplicationstoSocial

Philosophy(PartOne), Kes sin ger Pu blis hing, 2004, pp. 259-260.
17)  Ibid, p. 269.
18) Mill, J. S., ThePrinciplesofPoliticalEconomywithSomeofTheirApplicationstoSocial

Philosoph,VolumeII, Bi blio Ba za ar, 2009, pp. 333-378.



- 30 -

МИЛОВКОНЦЕПТПРЕДСТАВНИЧКЕВЛАДЕДушанВучићевић

ко је вр сте кла сног ин те ре са и ти ме отва ра пут за та ко зва ни со ци-
јал ни ли бе ра ли зам. „Основ ни став овог со ци јал ног или ре фор ми-
са ног ли бе ра ли зма 19. ве ка је по ку шај да се про на ђе не ка вр ста 
ком про ми са са про ме ње ним усло ви ма и са рад нич ком кла сом и да 
се из вр ши при ла го ђа ва ње ли бе рал не док три не но вим усло ви ма, 
што је под ра зу ме ва ло из ве сну ме ру пре ра спо де ле у ко рист си ро-
ма шних сло је ва и по др шку рад нич ком за ко но дав ству.“ 19) Ми лов 
циљ је да укљу чи у по ли тич ки жи вот све мар ги на ли зо ва не гру пе 
– рад ни ке, ма њи не, же не – али исто вре ме но по ку ша ва да из бег-
не до ми на ци ју кла сног ин те ре са рад ни ка, оних нај си ро ма шни јих 
сло је ва ко ји чи не ве ћи ну и још увек ни су до сти гли нео п хо дан ни во 
ин те лек ту ал ног и мо рал ног раз во ја. Због то га он оп ти ра за уни вер-
зал но пра во гла са, али ње го во деј ство убла жа ва про пор ци о нал ним 
пред ста вља њем и плу рал ним во ту мом. 

3.ДЕМОКРАТАИ/ИЛИЕЛИТИСТА

Цен трал на тач ка Ми ло вог кон цеп та ре пре зен та ци је је да ни-
јед на гру па у дру штву не тре ба да има моћ над би ло ко јом дру гом 
гру пом. Основ за до ми на ци ју не сме би ти ни број ност, ни кла сна 
при пад ност и бо гат ство, али ни сте пен обра зо ва ња. Мил има два 
прак тич на ци ља. Нај пре, да ума њи ути цај ари сто кра ти је у Ве ли кој 
Бри та ни ји ко ји се за сни ва на њи хо вом при ви ле го ва ном по ло жа ју, а 
за тим, да њи хо ву вла да ви ну за ме ни де мо крат ском вла дом ко ја не ће 
омо гу ћи ти хе ге мо ни ју гру пе ко ја је нај број ни ја, већ ће оси гу ра ти 
пра вед но пред ста вља ње свих де ло ва дру штва. Ње го ва на ме ра је да 
ство ри истин ску де мо кра ти ју у ко јој ће сва ки по је ди нац има ти мо-
гућ но сти за раз вој соп стве них мо рал них и ин те лек ту ал них спо соб-
но сти и ис по ља ва ње ин ди ви ду ал но сти. „Ми лов мо дел де мо кра ти-
је... са др жи мо рал ну ви зи ју мо гућ но сти уна пре ђе ња чо ве чан ства и 
сло бод ног и јед на ког дру штва ко је још ни је до стиг ну то“20)

Свр ха по сто ја ња вла да ви не код Ми ла оста је ути ли та ри стич ка 
и сво ди се на по сти за ње нај ве ће сре ће нај ве ћег мо гу ћег бро ја љу-
ди. Ка ко ће би ло ко ји об лик вла да ви не, осим вла да ви не це ло куп не 
за јед ни це, би ти за сно ван на мо ти ви ма ко ји се не по кла па ју са ин-
те ре си ма дру штва тре ба од ба ци ти све тра ди ци о нал не об ли ке вла-
сти. Кри те ри ју ме до бре вла да ви не ис пу ња ва са мо пред став нич ки 
си стем у ко ме на род би ра пред став ни ке ко ји ће кон тро ли са ти упра-
19) Ву ја чић, И., нав. де ло, стр. 227.
20) Mac pher son, C.B., The Life and Times of Liberal Democracy, Ox ford Uni ver sity Press, 

1980, p. 47.
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вља че. „Пред став нич ко устрој ство је сред ство да оп ћи стан дард 
ин те ли ген ци је и по ште ња за јед ни це, те по је ди нач ни ум и вр ли на 
ње зи них нај па мет ни јих чла но ва, нај не по сред ни је ути чу на вла да-
ви ну, да ју ћи им ве ћи ути цај не го што би га они оп ће ни то има ли у 
би ло ка кво ме друк чи јем об ли ку ор га ни за ци је.“21) Кри те ри јум ква-
ли те та не ке вла да ви не је сте пен до ко га она на сто ји уве ћа ти до бре 
осо би не ме ђу они ма над ко ји ма се вла да. Ње на уло га је да бу де 
„аген ци ја за на ци о нал но обра зо ва ње“.

Мил по ве зу је по ли тич ку пар ти ци па ци ју и обра зо ва ње без ко-
јих је не мо гу ће раз ви ти дух сло бо де ко ји је нео п хо дан за ин ди ви-
ду ал но уса вр ша ва ње, уна пре ђе ње на ци о нал ног ка рак те ра и оп шти 
дру штве ни раз ви так. Осим то га, сва ка осо ба је нај бо љи чу вар соп-
стве них ин те ре са, па је при род но да и сва ка кла са шти ти ин ди ви-
ду ал на пра ва вла сти тих при пад ни ка, јер је ис ку ство по ка за ло да је 
ин те рес ис кљу че них из по ли тич ког од лу чи ва ња увек у опа сно сти 
да бу де за не ма рен. „Не мо же ни шта би ти ма ње по жељ ни је од то га 
да сви мо гу има ти удје ла у су ве ре ној вла сти др жа ве. Но, бу ду ћи 
да не мо гу сви у за јед ни ци ко ја пре ма шу је ве ли чи ну не ког ма лог 
гра да, особ но су дје ло ва ти... про из ла зи да иде а лан тип са вр ше не 
вла да ви не мо ра би ти пред став нич ки.“22)

У пред став нич ком си сте му сва ка од ра сла осо ба има мо гућ ност 
да ути че на власт уче шћем у из бор ном про це су. По ли тич ка пар ти-
ци па ци ја, ма кар се она сво ди ла и са мо на гла са ње, има дво стру ки 
зна чај. Нај пре, она има обра зов ни ка рак тер јер се по је ди нац укљу-
че њем у по ли тич ки про цес упо зна је са раз ли чи тим иде ја ма и по чи-
ње да раз два ја соп стве не, уске и лич не ин те ре се од оп штег до бра 
чи та ве за јед ни це. Та ко по ли тич ка пар ти ци па ци ја ди рект но ути че 
на ин те лек ту ал но и мо рал но уса вр ша ва ње гра ђа ни на. На дру гој 
стра ни, она ши ре њем уве ре ња да је сва ки чо век нај бо љи чу вар 
вла сти тих ин те ре са и да се са мо сво јим ра дом и ан га жо ва њем мо-
же по сти ћи по бољ ша ње жи вот них при ли ка сла би ути цај др жав ног 
па тер на ли зма и упу ћу је љу де јед не на дру ге, „при мо ра ва“ их да се 
удру жу ју ка ко би до сти гли ду хов не ви си не. 

По вр шно гле да но, кон цепт по ли тич ке пар ти ци па ци је те шко је 
укло пи ти да дру гим еле мен том ко ји пре ма Ми лу чи ни до бру вла да-
ви ну. Тај дру ги чи ни лац је по ли тич ка ком пе тент ност и струч ност. 
21) Мил, Џ. С., Изабраниполитичкисписи–другисвезак, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, За-

греб, 1989, стр. 24.
22)  Исто, стр. 42.
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Пред став нич ка вла да ви на обез бе ђу је да др жав ну власт оба вља ју 
нај му дри ји чла но ви дру штва, осо бе са нај ви ше мо рал них и ин те-
лек ту ал них вр ли на. Што ви ше ова квих ква ли те та ме ђу упра вља чи-
ма то ће власт би ти бо ља. Из ова кве Ми ло ве по став ке сле ди да по-
се до ва ње су пер и ор не мо рал но сти, ин те лек та и по ли тич ке ве шти не 
да је ве ће пра во на уче шће у од лу чи ва њу о по ли тич ким пи та њи ма. 
Са мо су ис ку сни и обра зо ва ни по је дин ци ква ли фи ко ва ни да упра-
вља ју јав ним по сло ви ма због че га раз ли чи тим ме ха ни зми ма тре ба 
огра ни чи ти по ли тич ку пар ти ци па ци ју ма ње спо соб них. Мил се у 
ства ри пла ши да ће не ком пе тент ност ка дро ва ко ји во де др жа ву до-
ве сти до стаг на ци је и про па да ња де мо кра ти је, а као при мер „ла-
жне“ де мо кра ти је ис ти че Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве где је ино-
ва тив ност за ме ње на осред њо шћу. Ме ђу тим, из у зет но до стиг ну ће 
Ми ло ве фи ло зо фи је пред ста вља ња ле жи баш у чи ње ни ци да је 
успе шно по ве зао, на пр ви по глед кон тра дик тор не еле мен те, по ли-
тич ку пар ти ци па ци ју свих гра ђа на ко ја омо гу ћа ва ин ди ви ду ал но 
са мо у са вр ша ва ње и уче шће нај му дри јих у оба вља њу по сло ва за-
јед ни це ка ко би до бра вла да ви на омо гу ћи ла оп шти дру штве ни на-
пре дак. Са дру ге стра не, по сле ди ца ње го вог ам би ва лент ног од но са 
пре ма про це су пред ста вља ња је сте ве ли ки број оп ту жби, ка ко за 
не кон зи стент ност ста во ва, та ко и за ели ти зам и на пу шта ње истин-
ских де мо крат ских вред но сти. У на ред ним ре до ви ма при ка за ће мо 
на ко јим ме сти ма Ми ло ва по ли тич ка ми сао кли зи ка ели ти зму.

Ако де мо кра ти ју сво ди мо на вла да ви ну ве ћи не, Мил ни је 
де мо кра та. Он на во ди да се под име ном де мо кра ти је бр ка ју две 
раз ли чи те иде је. „Чи ста иде ја де мо кра ци је, пре ма де фи ни ци ји, је-
сте вла да ви на ци је ло га на ро да од стра не ци је лог на ро да, јед на ко 
пред ста вље ног. Де мо кра ци ја, ка ко се уоби ча је но за ми шља и до сад 
про во ди, јест вла да ви на ци је лог на ро да, од стра не ње го ве тек пу ке 
ве ћи не – ис кљу чи во пред ста вље не.“23) Пре ма Ми лу, по гре шно је 
из јед на ча ва ти де мо кра ти ју са вла да ви ном број ча не ве ћи не. Он по-
зи ва на ре пре зен та ци ју це лог на ро да, али под тим ми сли да власт 
мо ра пред ста вља ти све гру пе уну тар јед ног дру штва, а не ње гов 
нај број ни ји део. У су прот ном власт ће би ти под ути ца јем фрак циј-
ских и кла сних ин те ре са, што ће до ве сти до фор ми ра ња по ли ти ка 
ко је не ће би ти усме ре не на по што ва ње ин те ре са чи та ве за јед ни-
це. „Прет по ста ви мо да су ве ћи на би јел ци, ма њи на црн ци, или vice
versa – да ли је ве ро ват но да ће ве ћи на омо гу ћи ти јед на ку прав ду 
23)  Исто, стр. 75.
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за ма њи ну? Прет по ста ви мо као ве ћи ну ка то ли ке, као ма њи ну про-
те стан те или обр ну то.... Или, не ка ве ћи на бу ду Ен гле зи, ма њи на 
Ир ци или обр ну то – ни је ли и ту ве ли ка вје ро јат ност да ће се по ја-
ви ти исто зло?“24)

Све по сто је ће „ла жне“ де мо кра ти је за сно ва не су на по гре-
шној ин тер пре та ци ји пред ста вља ња ко ја во ди ти ра ни ји ве ћи не и 
гу бит ку ин те лек ту ал не и мо рал не не за ви сно сти по је дин ца. Про ста 
при ме на прин ци па вла да ви не ве ћи не увек на кра ју ре зул ти ра вла-
да ви ном при ви ле ги ја и ис кљу че њем при пад ни ка ма њи на из по сло-
ва упра вља ња за јед ни цом. Мил на во ди ин те ре сан тан при мер ка да 
вла да ви на ве ћи не не ис пу ња ва ни свој пр во би тан циљ, већ моћ да је 
ве ћи ни ве ћи не. У гра нич ним си ту а ци ја ма, ка да се из бо ри до би ја-
ју те сном ве ћи ном – на при мер 50,01% на спрам 49,99% – па са мо 
по ло ви на би ра ча има сво је пред став ни ке у пар ла мен ту, а за тим од-
лу ке у пред став нич ком те лу до но се ми ни мал ном ве ћи ном гла со ва, 
са мо ће не што ви ше од че твр ти не гра ђа на ко ји су уче ство ва ли на 
из бо ри ма ста ја ти иза по ли ти ке ко ју спро во ди вла да. Та ко се вла да-
ви на ве ћи не пре тва ра у сво ју су прот ност, у вла да ви ну ма њи не ко ју 
су ме ха ни зми пред ста вља ња уз ди гли на ни во вла да ју ће кла се.

Ако под де мо кра ти јом под ра зу ме ва мо да су сви гра ђа ни мо рал-
но и ин те лек ту ал но јед на ки, Мил ни је де мо кра та. У ње го вој те о-
ри ји не ма сва ки по је ди нац јед на ко пра во на по ли тич ку пар ти ци па-
ци ју. Мил као кон стант ну прет њу до број вла да ви ни из два ја кла сно 
за ко но дав ство. Ни јед на кла са или ком би на ци ја кла са не сме има ти 
пре те жан ути цај у вла сти. Пред став нич ки си стем „не би смио до-
пу сти ти да би ло ко ји од ра зно вр сних фрак циј ских ин те ре са то ли ко 
оја ча ју да уз мог ну над вла да ти исти ну и прав ду и све оста ле фрак-
циј ске ин те ре се за јед но“.25) Да би де мо кра ти ја мо гла да функ ци о-
ни ше нео п ход но је да по је дин ци пре ва зи ђу соп стве не, уске ин те ре-
се и поч ну да де ла ју во ђе ни ви шим мо ти ви ма. Због то га по ли тич ку 
пар ти ци па ци ју не тре ба схва ти ти са мо као пра во сва ке је дин ке, већ 
и као ду жност да се под сти че раз вој це лог дру штва бри гом о оп-
штем до бру. И ма да уни вер зал но пра во гла са је сте ко нач ни циљ 
из бор не ре фор ме за ко ју се за ла же Мил, на по сто је ћем ступ њу раз-
во ја оно не под ра зу ме ва јед на ко вред но ва ње гла со ва свих чла но ва 
дру штва. Ви ши ин те лек ту ал ни и мо рал ни ква ли те ти да ју и ве ћа 
пра ва у по ли тич кој аре ни. Због то га ду хом над моћ не осо бе мо ра ју 
24)  Исто, стр. 69.
25)  Исто, стр. 74.
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да пред во де оста так дру штва на пу ту са мо ра зво ја све док сви по-
је дин ци не до стиг ну по тре бан сте пен обра зо ва ња и из гра де свест 
о зна ча ју оп штег до бра за функ ци о ни са ње де мо крат ског дру штва. 

Пре ма Ми ло вом ви ђе њу, уво ђе ње оп штег и јед на ког пра ва гла-
са у Ве ли кој Бри та ни ји за ме ни ло би над моћ јед не кла се до ми на ци-
јом кла сног ин те ре са не ке дру ге. А ка ко по је дин ци ни су мо рал но и 
ин те лек ту ал но јед на ки, де мо кра ти ја за сно ва на на вла да ви ни ве ћи-
не оне мо гу ћи ла би дру штве ни на пре дак и пре тво ри ла се у де спо-
ти зам на ро да, у ти ра ни ју ве ћи не. Ми ло ва је на ме ра да огра ни чи 
моћ вла да ју ће кла се, чак уко ли ко она пред ста вља ин те ре се ну ме-
рич ки нај ве ћег бро ја гра ђа на, и да на тај на чин очу ва ин ди ви ду ал-
ну сло бо ду.

Ако де мо кра ти ју сво ди мо на вла да ви ну пред став нич ког ор-
га на, Мил ни је де мо кра та. У пред став нич ким си сте ми ма гра ђа ни 
не вла да ју ди рект но, већ се од лу ке до но се у пред став нич ком те-
лу. Мил се не би сло жио са по след њом тврд њом. Он сма тра да је 
функ ци ја пар ла мен та да над зи ре и кон тро ли ше власт, а не да оба-
вља вла ди не по сло ве. „Ни је дан скуп љу ди ни је спре ман на ак ци ју... 
Оно што не ко ти је ло мо же бо ље учи ни ти не го по је ди нац јест про-
су ђи ва ње.“26) За то уло га на род них пред став ни ка ни је да упра вља ју, 
по себ но ако се узме у об зир да је сва ка гра на јав не упра ве стру чан 
по сао ко јим вла да ју по себ на пра ви ла и за чи је је вр ше ње нео п ход-
но ис ку ство. За да так пар ла мен та је да оси гу ра да сва ми шље ња 
у дру штву бу ду из ло же на и раз мо тре на – ор ган рас пра вља ња – и 
да над гле да рад оних ко ји до но се нај ва жни је од лу ке – кон трол ни 
ор ган. Кру на име ну је пре ми је ра у скла ду са же ља ма пар ла мен та, 
а ми ни стре на пре по ру ку ше фа вла де. Пред став нич ко те ло не тре-
ба да има из бор ну функ ци ју јер сла бо во ди ра чу на о ква ли те ти ма 
пред ло же них кан ди да та. „Ако чо век ни је за вје ша ла, сма тра га се 
јед на ко спо соб ним... го то во за све за што се мо же про гла си ти кан-
ди да том.“27) 

Осим по сло ва упра вља ња пред став нич ко те ло ни је по де сно 
ни за до но ше ње за ко на. По сао из ра де за ко на зах те ва ве ли ки ин те-
лек ту ал ни рад, ис ку ство и уве жба ни ум, па је нај бо ље да за ко но-
дав ство бу де по ве ре но по себ ном од бо ру са ста вље ном од не ко ли-
ко чла но ва чи ји ће рад кон тро ли са ти пар ла мент. Мил до пу шта да 
основ не смер ни це за са ста вља ње за ко на и ње го ву свр ху утвр ђу ју 
на род ни пред став ни ци, али би на кон из ра де пред ло га за ко на пар-
26)  Исто, стр. 53.
27)  Исто, стр. 56.
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ла мент имао са мо мо гућ ност да пред лог при хва ти, од ба ци или га 
вра ти на по нов но раз ма тра ње. Аманд ман ске ин тер вен ци је не би 
би ле до зво ље не, па за ко но дав ство по ста је про фе си о нал на де лат-
ност, по сао за то по себ но об у че них по је ди на ца.

Очи то је да су но си о ци из вр шне вла сти у Ми ло вој ви зу ри по-
де ле вла сти про фе си о нал ци ко ји не са мо да не пот па да ју под ути-
цај би рач ког те ла, већ су ре ла тив но не за ви сни и у од но су на пред-
став нич ко те ло. По сла ни ци не би ра ју но си о це из вр шних функ ци ја. 
Њи хо ва је уло га да кон тро ли шу и учи не јав ним рад упра ве и уко ли-
ко уоче од ре ђе не зло у по тре бе и не пра вил но сти сме не од го вор ног 
слу жбе ни ка. Ин те ре сант но је да Мил не по сре дан из бор пред сед-
ни ка Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва сма тра мањ ка вим. По ње му, 
он ре зул ти ра из бо ром по је дин ца ко ји ни је нај спо соб ни ји. Шеф 
из вр шне вла сти у САД обич но је не по зна та осо ба или не ко ко је 
сла ву сте као у не кој дру гој обла сти, а не у по ли тич ком жи во ту, јер 
би ра чи нај че шће гла са ју за чо ве ка „без до га ђа ја у про шло сти“, док 
су ис так ну те и по ли тич ки ак тив не осо бе обич но сте кле лич не не-
при ја те ље или су то ком свог жи во та из не ле не ки став ко ји је не-
при хва тљив зна чај ном де лу за јед ни це. Још јед на ма на не по сред ног 
из бо ра ше фа из вр шне вла сти је сте чи ње ни ца да се вре ме из ме ђу 
из бо ра про во ди у при пре ми но вих, па се па жња не фо ку си ра на ре-
ша ва ње про бле ма не го на оче ки ва не по сле ди це пред у зе тих ак ци ја 
на рас по ло же ње би рач ког те ла.

Не по ве ре ње ко је Мил има пре ма не по сред ним из бо ри ма за 
но си о це из вр шне вла сти плод је ње го вог раз ли ко ва ња упра вљач-
ких, кон трол них и из бор них де лат но сти уну тар до бро ор га ни зо-
ва ног дру штва и по треб них спо соб но сти за оба вља ње ових по сло-
ва. Про фе си о нал ни слу жбе ни ци ко ји по се ду ју ви со ко обра зо ва ње, 
ис ку ство и по ли тич ку ве шти ну су не за мен љи ви у оба вља њу из-
вр шних и ад ми ни стра тив них по сло ва. Пред став нич ко те ло ко је 
кон тро ли ше рад из вр шне вла сти чи ни ће ис так ну ти ји чла но ви дру-
штва са ви шим мо рал ним и ин те лек ту ал ним вр ли на ма. И на кра ју, 
ва жно је да од ре ђен сте пен струч но сти по сто ји и ме ђу би ра чи ма 
ка ко би у пар ла мент би ли иза бра ни кан ди да ти са нај бо љим ква ли-
фи ка ци ја ма.

Ова кво схва та ње пред став нич ке де мо кра ти је омо гу ћа ва Ми лу 
да по ми ри две су прот ста вље не те жње – по ли тич ку пар ти ци па ци-
ју од стра не свих гра ђа на и ве ће уче шће у по ли тич ким по сло ви-
ма ком пе тент ни јих чла но ва дру штва. Си гур но је да у ње го вој по-
ли тич кој фи ло зо фи ји по сто је тен зи је из ме ђу ега ли та ри стич ких и 
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ели ти стич ких по став ки, али је он успе вао да одр жи ба ланс из ме ђу 
прин ци па пар ти ци па ци је и ком пе тент но сти што се нај бо ље ви ди 
из ње го вог ан га жма на у по ли тич кој прак си и пред ло га за из бор ну 
ре фор му. 

4.ПРОПОРЦИОНАЛНОПРЕДСТАВЉАЊЕ,
ОПШТЕПРАВОГЛАСАИПЛУРАЛНИВОТУМ

Де мо крат ско устрој ство под ра зу ме ва да ће се чу ти глас свих 
кла са и дру штве них гру па и да ће оне има ти моћ да ути чу на вла-
ди не од лу ке кроз пред ста вље ност у пар ла мен ту. Због то га би би-
ло по гре шно из јед на чи ти Ми лов кон цепт до бре вла да ви не у ко ме 
про пор ци о нал на ре пре зен та ци ја омо гу ћа ва вла да ви ну дру штва као 
це ли не са вла да ви ном ве ћи не у ко јој нај број ни ја дру штве на кла са 
упра вља др жа вом. У „пра вој“ де мо кра ти ји од есен ци јал не је ва-
жно сти да све ма њин ске гру пе бу де пред ста вље не и да у скла ду са 
сво јом број но шћу од ре ђу ју вла ди ну по ли ти ку. “Ра чу на ју ћи чо вје ка 
за чо вје ка, ма њи на би би ла пред ста вље на то ли ко пот пу но ко ли ко 
и ве ћи на. Ако ни су, не ма јед на ко прав не вла да ви не, не го вла да ви не 
не јед на ко сти и по вла сти ца у ко јој дио љу ди вла да над оста ли ма, а 
ди је лу је од у зет пра ве дан и јед нак удио утје ца ја у пред став ни штву, 
што је про тив но сва кој пра вед ној вла да ви ни.“28) Ако ма њи на чи ни 
тре ћи ну укуп ног би рач ког те ла је ди ни пра ве дан ис ход је да у пар-
ла мен ту за у зи ма тре ћи ну по сла нич ких клу па. 

Ми лов кон цепт пред ста вља ња на гла ша ва зна чај по је дин ца. 
Ње го ва по све ће ност про ши ре њу би рач ког пра ва, ак тив ност на из-
бор ној ре фор ми ко ја би омо гу ћи ла пред ста вља ње ма њи на и те жња 
ка ус по ста вља њу „пра ве“ пред став нич ке де мо кра ти је плод су ње-
го ве пре о ку па ци је по је дин цем, а не кла сом Ако кан ди дат за ко га 
је би рач гла сао ни је до био по сла нич ки ман дат, сам би рач је прак-
тич но ли шен из бор ног пра ва. Због то га је нео п ход но не са мо да 
све дру штве не гру пе бу ду про пор ци о нал но пред ста вље не, већ да 
сва ки гра ђа нин бу де лич но пред ста вљен у пар ла мен ту од стра не 
кан ди да та ко ме је по да рио свој глас. Ни јед на од де мо кра ти ја ко је 
се по сто ја ле у Ми ло во до ба ни је по што ва ла на ве де не прин ци пе. 
Све су де мо кра ти је би ле „ла жне“, док су сви по сто је ћи си сте ми 
ре пре зен та ци је зах те ва ли те мељ ну из ме ну.

Ми ло ве иде је би ле су у су прот но сти са ста во ви ма бри тан ских 
стра на ка ње го вог до ба у по гле ду из бор не ре фор ме.  Не са мо да 
28) Исто, стр. 76.
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је био не за до во љан про ме на ма у обла сти из бор ног за ко но дав ства, 
већ је сма трао да ни је дан ре форм ски пред лог не пре по зна је су шти-
ну про бле ма.29) Он је же лео про пор ци о нал ну ре пре зен та ци ју свих 
де ло ва дру штва у пар ла мен ту, пред ста вље ност ма њи на, а не са мо 
ве ћи не, на дао се оп штем, а не му шком пра ву гла са. 

Пред став нич ка де мо кра ти ја зна чи пред ста вља ње свих што се 
не по сти же огра ни че њем пра ва гла са. „Јед на од нај ве ћих пред но-
сти сло бод не вла да ви не је оно обра зо ва ње ин те ли ген ци је и осје-
ћа ња, што се пре но си све до нај ни жих ре до ва, кад су они по зва ни 
на су дје ло ва ње у ак ци ја ма ко је не по сред но утје чу на ве ли ке ин те-
ре се њи хо ве зе мље.“30) По што по ли тич ка пар ти ци па ци ја по ма же 
ин ди ви ду ал ном са мо ра зво ју ве ли ка је не прав да би ло ко ме од у зе ти 
пра во да уче ству је у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу ње га са мо га, 
ко ли ко и оста лих чла но ва дру штва. Сва ки по је ди нац ко ји је ли шен 
пра ва гла са осе ћа ће се не за до вољ но или као не ко ко га оп шти по-
сло ви дру штва не за ни ма ју. „У од ра слом и ци ви ли зи ра ном на ро ду 
не би тре ба ло би ти па ри ја ни дис ква ли фи ци ра них осо ба, осим ако 
са ме не ис пу ња ва ју сво је об ве зе.“31) У нај кра ћем, ко нач ни циљ из-
бор не ре фор ме ко ји по ста вља Мил је би рач ко пра во отво ре но свим 
пу но лет ним осо ба ма, му шкар ци ма и же на ма.

Иако се искре но за ла гао за уни вер зал но пра во гла са Мил је до-
зво ља вао од ре ђе на ис кљу че ња из би рач ког пра ва. По је дин цу ко ји 
не зна да чи та, пи ше и из во ди арит ме тич ке опе ра ци је не тре ба до-
зво ли ти да уче ству је на из бо ри ма. Ње му се мо ра обез бе ди ти пра во 
на обра зо ва ње, али ако и та да ни је у ста њу да ис пу ни еле мен тар-
не прет по став ке из бор ног пра ва не би би ло „дру штво оно ко је га 
ис кљу чу је, не го ње го ва ли је ност.“32) Пра во гла са не би има ле ни 
осо бе ко је не пла ћа ју по ре зе, јер би сво јим гла со ви ма рас по ла га ли 
нов цем оста лих гра ђа на, а не би би ли мо ти ви са ни да се по на ша ју 
еко но мич но. Мил пред ла же да и нај си ро ма шни ји чла но ви дру штва 
пла ћа ју ма лу го ди шњу сво ту што би им да ло пра во да бу ду ре ги-
стро ва ни као би ра чи, а исто вре ме но спре чи ло да се по на ша ју ра-
29) За вре ме Ми ло вог жи во та два пу та је ко ре ни то ме њан из бор ни за кон (За ко ни о пред-

ста вља њу на ро да из 1832. и 1867. го ди не). Пр вом ре фор мом из бор но пра во је про ши-
ре но на при пад ни ке сред ње кла се (би рач ко пра во су нпр. до би ли му шкар ци ко ји су 
по се до ва ли имо ви ну у вред но сти од 10 фун ти, за куп ци зе мље ко ји су пла ћа ли го ди-
шњу рен ту од 50 фун ти, итд.), док су дру гом из бор ном ре фор мом у из бор ни про цес 
укљу че ни и ве ли ки де ло ви рад нич ке кла се (би рач ко пра во до би ја ју сви вла сни ци ку ћа 
ко ји пла ћа ју по рез).

30) Исто, стр. 92.
31) Исто, стр. 94.
32) Исто, стр. 95. 



- 38 -

МИЛОВКОНЦЕПТПРЕДСТАВНИЧКЕВЛАДЕДушанВучићевић

сип нич ки. Осим то га, огра ни че ње из бор ног пра ва про те гло би се 
и на при ма о це со ци јал не по мо ћи. Сва на ве де на ис кљу че ња ни су 
трај не при ро де и мо гу ће их је пре ва зи ћи ис пу ње њем од ре ђе них 
усло ва – основ но обра зо ва ње, пла ћа ње по ре за – па Мил оче ку је да 
ће пра во гла са убр зо по ста ти уни вер зал но.

Ши ре ње пра ва гла са на све пу но лет не чла но ве дру штва нај-
ви ше би од го ва ра ло ма ну ел ним рад ни ци ма ко ји чи не нај број ни ју 
дру штве ну кла су. Чи не ћи ве ћи ну у свим из бор ним је ди ни ца ма они 
би има ли мо гућ ност да над гла са ју при пад ни ке свих дру гих гру па 
и кла са. Та ко би оп ште и јед на ко пра во гла са до ве ло по ти ски ва ња 
ви ших и сред њих кла са у ко ји ма се на ла зи нај ве ћи број ин те лек-
ту ал но и мо рал но су пер и ор них по је ди на ца што је по сле ди ца ко ју 
Мил же ли да из бег не. Он уви ђа две опа сно сти ко је са со бом но си 
оп ште пра во гла са – ни зак сте пен ин те ли ген ци је у пред став нич ком 
те лу и кла сно за ко но дав ство. Пар ла мент би у том слу ча ју из ра жа-
вао са мо ми шље ње јед не кла се, нај број ни је, али кла се ко ја по се ду-
је нај ма ње зна ња и мо рал них вр ли на. 

Ре ше ње ко је је осми слио Мил за сни ва се на ме ха ни зму ко ји 
би обез бе дио пред ста вља ње ма њи не ко ја се ис ти че ви со ким ду-
хов ним осо би на ма и спо соб но сти ма. Сред ство ко јим би се по сти-
гао та кав циљ је сте плу рал ни во тум, од но сно ви ше стру ко пра во 
гла са. „Иако би сват ко тре бао има ти пра во гла са – пра ви ло да је 
сва чи ји глас јед на ко ври је дан ствар је по све дру га чи је на ра ви.“33) 
Ми ло во за ла га ње за плу рал ни во тум је у са гла сно сти са ње го вим 
ви ђе њем „пра ве“ де мо кра ти је. Уко ли ко нај о бра зо ва ни ји чла но ви 
дру штва оста ну без сво јих пред став ни ка у пар ла мен ту, не ће би ти 
дру штве ног на прет ка. Не ма ју сва људ ска би ћа јед на ку вред ност из 
че га сле ди да не мо ра ју има ти ни јед нак ути цај на сфе ру по ли ти-
ке и про цес од лу чи ва ња. Ме ђу тим, Мил ја сно од ба цу је имо ви ну 
као основ плу ра ли за ци је пра ва гла са и као је ди ни раз лог ко ји мо же 
оправ да ти раз ли ку у вред но ва њу гла со ва на во ди „ин ди ви ди у ал ну 
ин те лек ту ал ну над моћ.“ 

Мил уви ђа да у ње го вом вре ме ну не по сто је објек тив ни кри те-
ри ју ми за про це ну ин те лек ту ал них спо соб но сти по је ди на ца, по пут 
ис пит них про ве ра или по сти за ња од ре ђе ног сте пе на обра зо ва ња 
ко је би би ло до ступ но свим гра ђа ни ма, па пре по ру чу је ин ди рект но 
ис пи ти ва ње на осно ву при ро де по сла ко ји гра ђа нин оба вља. Ако 
не ква ли фи ко ван рад ник има је дан глас, ква ли фи ко ван ће има ти 
33)  Исто, стр. 97.
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два, по сло во ђа три, итд. Мил по ла зи од по став ке да је бан кар или 
тр го вац ин те ли гент ни ји од за на тли је, али да би се спре чи ло ан га-
жо ва ње на не ком по слу са мо за рад до би ја ња ве ћег бро ја гла со ва, 
пред ла же да се утвр ди проб ни рок ко ји се мо ра про ве сти на од-
ре ђе ном рад ном ме сту – три го ди не – на кон ко га би се по је дин цу 
мо гли до де ли ти до дат ни гла со ви. Осим то га, вид за шти те нај си ро-
ма шни јих сло је ва пред ста вља ли би до бро вољ ни ис пи ти, на ко ји ма 
би сва ко мо гао да по ка же да по се ду је до во љан ни во зна ња и да ро-
ви то сти чи ме, без об зи ра на ни зак по ло жај у дру штву, при ро ду за-
ни ма ња ко је оба вља или фор мал но обра зо ва ње, за вре ђу је при ли ку 
да у ве ћој ме ри ути че на по ли тич ки про цес и кон цеп ци ју оп штег 
до бра.

Ми лов си стем ви ше стру ког и не јед на ког гла са ња – плу рал ни 
во тум – не ма за циљ ус по ста вља ње по ли тич ке до ми на ци је обра-
зо ва них, већ те жи то ме да спре чи пре гла са ва ње ин те лек том и мо-
ра лом ис так ну тих по је ди на ца ко ји чи не ма њи ну у дру штву и без 
ко јих ни је мо гу ће обез бе ди ти дру штве ни про грес. Плу рал ни во-
тум је сред ство ко јим ће се по сти ћи пра вед ни је, про пор ци о нал но 
пред ста вља ње, али ће исто вре ме но по мо ћи и бр жем уво ђе њу оп-
штег пра ва гла са. „Док се не сми сли и док јав ност не бу де спрем на 
при хва ти ти не ки на чин ви ше стру ког гла са ња што би обра зо ва ни ма 
од ре дио зна чај ни ји сту пањ утје ца ја ка кав му и при па да... не ће би-
ти мо гу ће ство ри ти осно ве за уво ђе ње и по твр ду пред но сти оп ћег 
пра ва гла са.“34) 

Уло га плу рал ног во ту ма је тро ја ка. Он пред ста вља ме ђу фа зу у 
ши ре њу пра ва гла са на све пу но лет не гра ђа не, омо гу ћа ва пред ста-
вље ност ма њин ских ин те ре са ви ше и сред ње кла се у пар ла мен ту 
и оне мо гу ћа ва пот пу ну до ми на ци ју кла сног ин те ре са нај број ни је, 
али нај ма ње ком пе тент не рад нич ке кла се. Ми ло ва на ме ра ни је да 
про ши ри јаз ко ји по сто ји из ме ђу раз ли чи тих кла са, већ да га пре-
мо сти кроз уме ре ну по ли тич ку пар ти ци па ци ју си ро ма шних ко ји 
ће на тај на чин ве жба ти и уса вр ша ва ти соп стве не ин те лек ту ал не 
по тен ци ја ле.

Оп ште пра во гла са и плу рал ни во тум чи не са мо два еле мен та 
из бор не ре фор ме за ко ју се за ла гао Мил. По след њи и нај ва жни-
ји еле мент ко ји се у пот пу но сти по кла па са ње го вим те о риј ским 
по став ка ма је сте при ме на Хе ро ве ме то де про пор ци о нал не рас по-
де ле ман да та. По Ми ло вом ми шље њу, Хе ро ва књи га (Tre a ti se on 
34)  Исто, стр. 100-101.
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the Elec tion of Re pre sen ta ti ves) је по ло жи ла те мељ за си сте ма ти чан 
раз вој про пор ци о нал ног пред ста вља ња. Она не са мо да омо гу ћа ва 
сра змер ну ре пре зен та ци ју ма њин ских гру па и ти ме вла да ви ну це-
лог дру штва, а не са мо не ких дру штве них кла са и гру па, већ обез-
бе ђу је да сва ки по је ди нач ни гла сач бу де пред ста вљен кроз си стем 
пер со нал не ре пре зен та ци је.

Пре ма Хе ро вом пла ну број би ра ча ко ји би био овла шћен да 
има свог по сла ни ка био би од ре ђен та ко што би се уку пан број гла-
со ва по де лио са бро јем ме ста у пред став нич ком те лу. Сва ки кан ди-
дат ко ји над ма ши по треб ну кво ту би био иза бран. Доц ни је је ова 
кво та по уте ме љи ва чу на зва на Хе ров ко лич ник.35) Пред ност ме то де 
је што би сва ки би рач имао сло бо ду да гла са за би ло ког кан ди да та, 
у ком год де лу зе мље да се он кан ди до вао, чи ме би би ла уве ћа на 
сло бо да из бо ра гра ђа на ко ји не же ле да их пред ста вља ни је дан од 
ло кал них кан ди да та. Хе ро ва ме то да би се ком би но ва ла са отво ре-
ним ли ста ма и пре фе рен ци јал ним гла са њем, што под ра зу ме ва да је 
би рач пот пу но сло бо дан у фор ми ра њу соп стве не ли сте или на већ 
по сто је ћој ли сти упи су је сво је пре фе рен ци је – пр ви, дру ги, тре ћи, 
итд. из бор – ис пред име на кан ди да та. Ман да ти се до де љу ју та ко 
што се нај пре чи та ју име на кан ди да та ко ји се на ла зе на пр вом ме-
сту гла сач ког ли сти ћа, а кан ди дат је иза бран ка да ње го во име бу де 
„про чи та но“ као пр ви из бор оно ли ко пу та ко ли ко из но си уна пред 
од ре ђе на Хе ро ва кво та. Пре о ста ли би ра чи ко ји су гла са ли за кан-
ди да та ко ме је већ до де љен ман дат не ће оста ти „не пред ста вље ни“, 
већ се њи хов глас „пре се ли ти“ на кан ди да та ко га су озна чи ли као 
сво ју дру гу пре фе рен ци ју. Пр ви гла со ви се прет по ста вља ју дру ги-
ма, дру ги тре ћи ма, и та ко све док се не рас по де ле сви рас по ло жи ви 
ман да ти.

Хе ров план ре фор ме из бор ног си сте ма у Ве ли кој Бри та ни ји 
био је за сно ван на сма ње њу бро ја из бор них је ди ни ца на три. Из-
бор не окру ге би чи ни ли Ен гле ска и Велс, Шкот ска и Ир ска. Ре зул-
тат би би ла про пор ци о нал на пред ста вље ност не са мо две нај ве ће 
стран ке, не го и сва ке ма њин ске гру пе чи ји број над ма шу је Хе ров 
ко лич ник. Осим то га, ни је дан би рач не би био пред ста вљен кан ди-
да том за ко га ни је гла сао.36) Си сте мом пер со нал не ре пре зен та ци је 
35)  Хе ров ко лич ник = број ва же ћих гла со ва/број ман да та у из бор ној је ди ни ци. Уко ли ко је 

у пе то ман дат ној из бор ној је ди ни ци гла са ло 100.000 љу ди, Хе ров ко лич ник ће из но си ти 
20.000.

36)  У јед но кру жном ве ћин ском из бор ном си сте му по сто ји мо гућ ност да 49,99% гра ђа на 
ко ји су ис ко ри сти ли би рач ко пра во у сво јој из бор ној је ди ни ци бу де пред ста вље но у 
пар ла мен ту од стра не осо бе за ко ју ни су гла са ли. 



стр:2148.

- 41 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

би ла би обез бе ђе на ди рект ни ја ве за из ме ђу би ра ча и њи хо вог пред-
став ни ка, јер би се сва ки би рач иден ти фи ко вао са пред став ни ком 
за ко га је гла сао, док ће члан пар ла мен та „пред ста вља ти осо бе, а не 
са мо ци гле и жбу ку гра да.“37) Још јед на пред ност Хе ро вог си сте ма 
про из ла зи из чи ње ни це да сва ка ис так ну та осо ба, иако без ло кал-
ног ути ца ја и пар тиј ске књи жи це, има шан се да до стиг не по треб-
ну кво ту гла со ва. „У ла жној де мо кра ци ји у ко јој су, умје сто свих, 
пред ста вље не са мо ло кал не ве ћи не, не ће се мо жда уоп ће ни чу ти 
глас пред став ни ка обра зо ва не ма њи не у пред став нич ком ти је лу... 
Си стем особ ног пред ста вља ња го то во је по се бан ли јек баш про тив 
то га зла. Ма њи на обра зо ва них умо ва, рас пр ше них по ло кал ним из-
бор ним окру зи ма, ује ди ни ла би се да би ра раз мјер но њи хо ву бро ју 
нај спо соб ни је љу де у зе мљи.“38) Иако би нај у глед ни ји по је дин ци и 
да ље чи ни ли ма њи ну у пред став нич ком те лу, Мил ве ру је да би они 
сна гом сво га ути ца ја, мо рал ним вред но сти ма и зна њем ко је по се-
ду ју до при но си ли на прет ку дру штва мно го ви ше од про стог зби ра 
сво јих гла со ва.

Хе ро ва ме то да про пор ци о нал не рас по де ле ман да та омо гу ћи-
ла би да се у пар ла мен ту чу је глас свих по је ди на ца и гру па у јед-
ном дру штву. На и ме, Мил се то ком це лог свог жи во та бо рио за 
пра ва свих, с јед не стра не за обес пра вље ну рад нич ку кла су чи јем 
би ду хов ном са мо ра зво ју по мо гла по ли тич ка пар ти ци па ци ја и оп-
ште пра во гла са, а са дру ге, за ин те лек том и мо ра лом су пер и ор-
не при пад ни ке обра зо ва ни је сред ње и ви ше кла се ко ји из бор ном 
ре фор мом ко ја би укљу чи ла Хе ров план и плу рал ни во тум не би 
оста ли не пред ста вље ни под си сте мом уни вер зал ног пра ва гла са. 
Ипак, иако је Хе ров си стем на пр ви по глед де мо кра ти чан, у су-
шти ни је ком пли ко ван и про из во љан, због че га је у прак си рет ко 
ко ри шћен.39) Ми ло ве иде је у мно го че му је су би ле ви зи о нар ске, а 
сво ју при мен љи вост су по ка за ле да ле ко на кон ње го ве смр ти. Иде ја 
о им пле мен та ци ји Хе ро вог пла на про пор ци о нал ног пред ста вља ња 
ни је јед на од та квих, а вре ме је по ка за ло да, ма да у осно ви ве о ма 
де мо кра ти чан, Хе ров си стем има мно го ви ше не до ста та ка не го вр-
ли на.

37)  Исто, стр. 81.
38)  Исто, стр. 83.
39)  Ви де ти ви ше у: Јо ва но вић, М., Изборнисистеми–избориуСрбији19901996, Ин сти-

тут за по ли тич ке сту ди је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 1997, стр. 59-60.
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5.ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАВЛАСТИ

Све моћ на др жа ва ко ја на се бе пре у зи ма ве ли ки број по сло ва 
не до при но си раз вит ку дру штва. Иако је упли та ње др жа ве не ка да 
ну жно, пре ви ше функ ци ја уве ћа ва ње ну моћ чи ме она по ста је опа-
сност по сло бо ду и ин ди ви ду ал ни са мо ра звој чла но ва дру штва. То 
се по себ но од но си на ло кал не по сло ве за ко је цен трал на власт ни је 
ди рект но за ин те ре со ва на, па их са мим тим и не мо же успе шно оба-
вља ти. Због то га Мил пред ла же да се што ве ћи број функ ци ја пре-
не се на ло кал не ор га не вла сти, а де цен тра ли за ци ју ви ди као услов 
очу ва ња сло бо де по је дин ца и де мо крат ске пар ти ци па ци је гра ђа на. 
Ис ти ца ње зна ча ја де цен тра ли за ци је за ин ди ви ду ал но и оп ште, ци-
ви ли за циј ско на пре до ва ње плод је ути ца ја ко ји је на ње га из вр ши-
ло То кви ло во де ло ДемократијауАмерициу ко ме он по ка зу је да 
су у САД ло кал не ин сти ту ци је де ло ва ле као ин стру мент обра зо ва-
ња гра ђа на и као бра на од пре ко мер ног упли та ња цен трал не вла де.

Пре ма Ми лу, оба вља ње ло кал них по сло ва мо же по мо ћи опле-
ме њи ва њу јав ног ду ха и раз во ју ин те ли ген ци је. Гра ђа ни има ју 
мно го ве ће шан се да бу ду иза бра ни у ло кал на те ла, па „ло кал не 
функ ци је ка кве не при вла че ви ше сло је ве слу же као сред ство ва-
жног по ли тич ког обра зо ва ња ни жих сло је ва дру штва.“40) На че ла на 
ко ји ма би се за сни ва ла ло кал на пред став нич ка те ла не би се раз-
ли ко ва ла од оних ко ја ва же за пред став нич ки ор ган на цен трал ном 
ни воу. Из бор но пра во би има ли сви гра ђа ни ко ји пла ћа ју по ре зе, 
во ди ло би се ра чу на о за сту пље но сти ма њи на у ло кал ном пар ла-
мен ту ко ји би имао са мо уло гу кон тро ло ра, а не те ла ко је оба вља 
по сло ве. За ди рект но из вр ше ње по сло ва би ли би за ду же ни ло кал-
ни слу жбе ни ци ко је би име но вао пред сед ник ло кал не скуп шти не.

Упо ре ђу ју ћи по ло жај цен трал них и ло кал них вла сти Мил до-
ла зи до за кључ ка да су ло кал на пред став нич ка те ла и слу жбе ни ци 
ни жег сте пе на ин те ли ген ци је и зна ња не го што су на ци о нал ни пар-
ла мент и функ ци о не ри. Исто вре ме но, њих над зи ре ин фе ри ор ни ја 
јав ност у ко јој има ма ње ве ли ких умо ва. Ове ма не ло кал не вла сти 
на док на ђу ју чи ње ни цом да су оне не по сред но за ин те ре со ва не за 
оба вља ње по сло ва ло кал не за јед ни це и ре зул та те ко је по сти жу, као 
и да мно го бо ље по зна ју ло кал ну про бле ма ти ку од цен трал не вла-
де. Због то га сва пи та ња ко ја су ло кал на тре ба пре не ти на ло кал не 
вла сти. „По пло че ње пу те ва, ра свје та, пра ње град ских ули ца, и у 
40) Мил, Џ. С., Изабраниполитичкисписи–другисвезак, стр. 151.
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ре дов ним окол но сти ма ка на ли за ци ја у ку ћа ма, од ма лог су зна че ња 
за сва ко га осим за ста нов ни ке то га мје ста.“41) 

Де цен тра ли за ци ја вла сти омо гу ћа ва да нај ве ћи мо гу ћи број 
гра ђа на ак тив но су де лу је у по ли ти ци, а ка ко је у Ми ло вој по ли-
тич кој те о ри ји по ли тич ка пар ти ци па ци ја услов очу ва ња сло бо де и 
ин те лек ту ал ног и мо рал ног раз во ја по је дин ца, ло кал на са мо у пра ва 
се ја вља као јед на од прет по став ки оп штег дру штве ног на прет ка и 
„шко ла про тив де спо ти зма“.

За ни мљи во је и Ми ло во гле ди ште да сло бод не пред став нич ке 
ин сти ту ци је ни је мо гу ће одр жа ти у ет нич ки хе те ро ге ним дру штви-
ма. „Ме ђу љу ди ма ко ји не ма ју осје ћај ме ђу соб не по ве за но сти, по-
го то во ако чи та ју и го во ре раз ли чи те је зи ке, не мо же по сто ја ти 
је дин стве но јав но мни је ње ну жно за дје ло ва ње пред став нич ке вла-
да ви не.“42) Ре зул тат не по ду дар но сти ет нич ких и др жав них гра ни ца 
мо же би ти тро јак: рас пад др жа ве и раз лаз су прот ста вље них на ци ја, 
аси ми ла ци ја по број но сти и сна зи сла би је у ко рист на пред ни је на-
ци је, и ства ра ње фе де рал ног са ве за. Циљ фе де ра ци је је да спре чи 
ме ђу соб не ра то ве и за шти ти др жа ве ко је се ује ди њу ју од агре си је 
моћ ни јих др жа ва, а да би она успе шно функ ци о ни са ла мо ра да ис-
пу ни од ре ђе не усло ве. Из ме ђу гра ђа на фе де ра ци је мо ра да по сто ји 
уза јам на на кло ност ко ја се за сни ва на ет нич кој, је зич кој, вер ској 
или слич но сти по ли тич ких ин сти ту ци ја. По жељ но је да фе де рал не 
је ди ни це не бу ду то ли ко ја ке да се мо гу са мо стал но бра ни ти од на-
па да дру гих др жа ва, јер та да не ће же ле ти да жр тву ју вла сти ту сло-
бо ду де ло ва ња удру жи ва њем у фе де ра ци ју. И на кра ју, из ме ђу др-
жа ва чла ни ца не сме да по сто ји ве ли ка не јед на кост сна га за то што 
ће по сле ди ца би ти до ми на ци ја нај ја че фе де рал не је ди ни це уну тар 
фе де ра ци је. Ми ло во упо зо ре ње да ет нич ка, вер ска и кул тур на ша-
ро ли кост не по ма же одр жа њу де мо крат ских ин сти ту ци ја по ка за ло 
се тач ним и на про сто ру бив ше ју го сло вен ске др жа ве ко ја је сво је 
по сто ја ње окон ча ла кр ва вим рас па дом.43)

ЗАКЉУЧАК

Ми ло ва кон цеп ци ја де мо кра ти је и пред став нич ке вла да ви-
не ни је се од но си ла са мо на Ве ли ку Бри та ни ју и XIX век. Она је 

41) Исто, стр. 156.
42) Исто, стр. 162.
43) О функ ци о ни са њу де мо кра ти је у ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма ви де ти ви ше у: Ста-

нов чић, В., „Ет нич ки фе де ра ли зам и де мо кра ти ја“, Архивзаправнеидруштвененауке, 
XLIX, бр. 2, Са вез удру же ња прав ни ка Ју го сла ви је, Бе о град, 1993, стр. 287-306.
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пре ва зи ла зи ла вре ме и про стор у ко ме је Мил жи вео и ра дио. Он 
је пи сао о „пра вој“ де мо кра ти ји ко ја ће у бу дућ но сти по сто ја ти у 
мно го др жа ва, о вре ме ну ка да ће љу ди кроз обра зо ва ње до сти ћи 
нео п хо дан ни во ин те лек ту ал ног и мо рал ног раз во ја ко ји ће им омо-
гу ћи ти да по так ну оп шти ци ви ли за циј ски про грес. Ње го ве број не 
иде је до жи ве ле су по твр ду тек на кон ње го ве смр ти. На гла ша ва ње 
зна ча ја оп штег обра зо ва ња и уни вер зал ног пра ва гла са за ин ди-
ви ду ал ни са мо ра звој, ин си сти ра ње на де цен тра ли за ци ји и раз во ју 
ло кал не са мо у пра ве ко ја ће слу жи ти као бра на про тив де спот ске 
вла сти и оквир за де мо крат ску пар ти ци па ци ју гра ђа на, бор ба за 
пра ва и пред ста вље ност ма њин ских гру па у пар ла мен ту, схва та ње 
по ко ме је де мо кра ти ја вла да ви на свих, а не ве ћин ске гру пе, вла да-
ви на у ко јој нај ве ће опа сно сти вре ба ју баш од „ти ра ни је ве ћин ског 
ми шље ња“ са мо су не ке од иде ја ко је су у XIX ве ку би ле ре во лу ци-
о нар не, док се да нас при хва та ју као не што што се у де мо крат ским 
дру штви ма под ра зу ме ва. 

По ли тич ки ан га жман ка рак те ри сти чан по за ла га њу за оп ште, 
а про тив му шког пра ва гла са и чу ве но де ло Потчињеностжена 
чи не Ми ла јед ним од уте ме љи ва ча ли бе рал ног фе ми ни зма. Ипак, 
ње гов фе ми ни зам је ре форм ски, а не ре во лу ци о на ран. У есе ју О
слободи, Мил бра ни пра во Мор мо на на сло бо дан из бор на чи на жи-
во та ко ји укљу чу је и по ли га ми ју не уви ђа ју ћи да су род не раз ли ке 
ко је у дру штву Мор мо на по сто је ре зул тат дру штве них кон струк ци-
ја, а не сло бод них од лу ка же на. Но без об зи ра на то, Ми ло ва бит ка 
за по ли тич ку јед на кост же на и оп ште пра во гла са у ко јој је он у 
то ку свог по сла нич ког ман да та ви ше пу та до жи вео по раз да нас се 
сма тра при род ним  де мо крат ским до стиг ну ћем.

Ве ли ки број кри ти ча ра је ука зи вао на не до след ност, не кон зи-
стент ност и кон тра дик тор ност Ми ло ве по ли тич ке ми сли, он је оп-
ту жи ван и за ели ти зам и за ега ли та ри зам, сво ја та ли су га ли бе ра ли, 
кон зер ва тив ци, па и со ци ја ли сти. Ди ја ме трал но су прот на ту ма че-
ња Ми ло ве по ли тич ке те о ри је по сле ди ца су не ра зу ме ва ња ње го-
вих основ них по ла зи шта. Мил је исто вре ме но де мо кра та и ели ти-
ста, али ту не ма ни че га кон тра дик тор ног. С јед не стра не, он жу ди 
за по ли тич ком пар ти ци па ци јом свих гра ђа на, док са дру ге, по зи ва 
на ве ће уче шће обра зо ва ни јих сло је ва у про це су од лу чи ва ња, јер 
ће нај ква ли фи ко ва ни ји по је дин ци до но си ти нај бо ље по ли тич ке од-
лу ке. Вр хов ни кри те ри јум до бре вла да ви не по Ми лу је ко ри сност, 
а свр ха вла да ви не је да омо гу ћи сва ком гра ђа ни ну да сло бод но раз-
ви ја сво је људ ске спо соб но сти и да та ко обез бе ди укуп ни на пре дак 
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дру штва. Том ци љу по ма жу раз ли чи та и на из глед су прот ста вље на 
сред ства, оп ште пра во гла са и плу рал ни во тум, али је њи хо во исто-
вре ме но ко ри шће ње кон се квен ца по тре бе за плод ним спа ја њем 
иде ја де мо кра ти је и ком пе тент но сти. Без струч но сти се не мо гу 
ре ша ва ти про бле ми са ко ји ма се дру штво су о ча ва, а без де мо крат-
ске пар ти ци па ци је не ма раз во ја ин те лек ту ал них и мо рал них вр ли-
на гра ђа на.

Ми ло ва на ме ра да по ве же де мо кра ти ју и ком пе тент ност ви-
дљи ва је и у по ло жа ју пред став нич ког те ла у ор га ни за ци ји вла сти. 
Пар ла мент ће од ра жа ва ти сва ми шље ња ко ја по сто је у дру штву. 
Гру па или кла са ко ја има ну ме рич ку ве ћи ну у др жа ви ће има ти 
нај ви ше ман да та, али ће и број ча на ма њи на ко ју чи не ду хом су-
пер и ор ни по је дин ци мо ћи да по диг не свој глас у рас пра ва ма о 
нај ва жни јим пи та њи ма и да сна гом сво га ути ца ја и зна ња спре чи 
дру штве ну стаг на ци ју и на за до ва ње. Осим рас прав ног те ла, пар ла-
мент ће има ти са мо још кон трол ну функ ци ју. Мил пред став нич ком 
те лу не до де љу је чак ни функ ци ју ства ра ња за ко на, већ би за кон-
ске пред ло ге из ра ђи ва ло по себ но те ло, а по сла ни ци би пред ло ге 
са мо мо гли да од би ју или при хва те. Пар ла мент на се бе не сме да 
пре у зме уло гу ствар ног упра вља ња, јер он за тај по сао ни је ком-
пе тен тан. Екс пер ти тре ба да упра вља ју, а пред став ни ци на ро да су 
за ду же ни да их кон тро ли шу.

Ми ло ва по ли тич ка те о ри ја за сно ва на је на ве ри у спо соб но сти 
по је ди на ца да до стиг ну по тре бан ни во зна ња и мо рал них вр ли на 
ка ко би оси гу ра ли про гре сив но дру штво. Пут ду хов ног уз ди за ња 
они не мо гу да пре ва ле без ин ди ви ду ал не сло бо де – сло бо де ми сли 
и из ра жа ва ња, сло бо де из бо ра соп стве ног на чи на жи во та и сло бо-
де удру жи ва ња – и ак тив ног уче шћа у по ли ти ци. Ме ђу тим, ве ћи-
на гра ђа на још увек ни је по сти гла до во љан сте пен ком пе тент но-
сти, што се ја вља као пре пре ка из град њи „пра вог“ де мо крат ског 
дру штва, па је не из бе жна по ве ћа на ак тив ност и уче шће у сфе ри 
по ли ти ке нај у че ни јих ин ди ви дуа. Баш је због то га спо на из ме ђу 
ком пе тент но сти, по ли тич ке пар ти ци па ци је и ин ди ви ду ал не сло бо-
де кључ на за раз у ме ва ње Ми ло ве ми сли. У не до стат ку са мо јед ног 
од тих еле ме на та дру штво је осу ђе но на осред њост, стаг на ци ју и 
зло у по тре бу по ли тич ке мо ћи.
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Summary
Inthispaper,theauthordiscussedbasicpostulatesofJohn
StuartMill’sconceptofrepresentativegovernment,hisvi
ewondemocracy,separationofpowers,universalsuffrage
andpluralvoting,proportionalrepresentation,federalism
anddecentralization.Mill’sphilosophy torepresentation
wassubjectofmisapprehension,andconsequently,inten
secontestationsfromopposingsidesofpoliticalspectrum.
WhilesomeauthorsunderlinedthatMillwasademocrat
andantielitist,othersaccusedhimforelitismandantide
mocraticideas.Itwasclaimed,indifferentinterpretations,
that hewas utilitarian or rejected utilitarian, liberal or
conservative,apologistorcriticofcapitalism.Theabove
mentioneddilemmas,theauthortriestoresolvebyanalyz
ingMill’s ideasof progressand freedom,his attitude to
laissezfaire economyandworking class. In this article,
Mill’spoliticaltheory,andthepracticalpoliticalsolutions
heproposed,arepresented.
Keywords:representativegovernment,JohnStuartMill,
democracy,elitism,proportionalrepresentation,universal
suffrage, plural voting, decentralization, utilitarianism,
freedom,tyrannyofthemajority
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Abstract
Millwaspassionateinhisstruggleforindividuality.His
political ideas drew strength from concept of individual
freedom which played the role of dam against society
stagnationandrepresenteddecisivepreconditionofsocial
progress.Thereisnoprogressioninsocietywithoutadvan
cementinideas,knowledgeandthoughtthatdependson
moral and intellectual leadership of superior individu
als.Underliningideassignificanceinsocialprogressand
emphasizingmoralandintellectualimprovementofthein
dividualrequestedrevisionofsomeutilitarianpostulates
andabandoningthevisionofhumanwhocaresonlyabout
materialinterestsandwhoseonlygoaliswealthmaximi
zing.Mill’s theory foundations remain utilitarian. Value
criterion,aswithclassicutilitarians,issocialutility,but
MillrejectssomeelementsofBentham’sdoctrine.Thedif
ferencebetweenMill andBenthamappear inapprehen
sion of human nature.An individual’s happiness do not
requireonlylifeofpleasurewithoutpain,accomplishing
andachievingsimplevaluesthatdonotdifferhumanfrom
animals.Thegoalmustbestimulatinghigher,spiritualca
pacities.
Argumentation on behalf of freedom linked with ideas
of individual improvement, citizens’ education and poli
tical participation ledMill to liberal defense of democ
ratic conceptof representativegovernment.Mill’s inten
tionwastocreateasystemofdemocraticrepresentation
inwhichindividualfreedomwasanintegralelement.His
aimwastoinvolveallmarginalizedgroupsinpoliticallife
–workers,minoritiesandwomen–butatthesametime,
toavoiddominationofworkers’classinterest,majorityof
poorestcitizensthatstillhadn’tachievedthenecessaryle
velof intellectualandmoraldevelopment.Therefore,he
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optsforuniversalsuffrage,buthisinfluencelessenswith
proportionalrepresentationandpluralvoting.
Criterions of good government fulfill only the represen
tativesysteminwhichpeoplechooserepresentativesthat
will control administrators. In the representative system
everyadulthastheopportunitytoexertinfluenceongo
vernmentwithparticipationinelectoralprocess.Political
participation, thoughreducedonlz tovoting,hasdouble
importance. It iseducationalandweakens theprevalen
ceofstatepaternalism.Politicalparticipationconceptis
hardtofitintosecondelement,politicalcompetenceand
skill,that,accordingtoMill,formsgoodgovernment.Re
presentative government assures that governmental aut
horityiscarriedoutbypersonswithsuprememoraland
intellectualvirtues.However,exceptionalaccomplishment
ofMill’sphilosophyofrepresentationrestsinfactthathe
successfully connected, at first sight contradictory ele
ments,politicalparticipationofallcitizensthatmakepos
sibleindividualselfdevelopmentandparticipationofthe
wisestincommunityaffairsexecutioninordertoprovide
overallsocialprogress.Therearetensionsinhispolitical
philosophy between egalitarian and elitist ideas, but he
was successful in sustainingbalancebetweenprinciples
ofparticipationandcompetencewhichwecanseeinhis
proposalforelectoralreform.
Theultimategoalof electoral reform thatMill setup is
voting rightopened foralladults,menandwomen.Ne
vertheless,heallowsspecificexclusionsfromsuffrage.So
lutionthatMillcontrivedwasbasedonmechanismwhich
wouldguaranteerepresentationoftheminoritywithhig
hestspiritualqualitiesandcapabilities.Instrumentswhich
helptoattainthatgoalarepluralvoting,namelymultiple
votingright,andHaremethodofproportionalrepresenta
tionthatnotonlymakespossibleproportionalrepresenta
tionofminoritygroupsandbythatgovernmentofwhole
society,butalsoprovidethateverysinglevoterwillbere
presentedthroughasystemofpersonalrepresentation.
Thebondbetweencompetence,politicalparticipationand
individualfreedomisthekeytounderstandingMill’spoli
ticalthought.Indefaultofoneoftheseelementssocietyis
convictedtomediocrity,stagnationandabuseofpolitical
power.

 Овај рад је примљен 16. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја  2010. године.
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ИНСТИТУЦИЈЕ,ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ
ИИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Kон цеп ти ин сти ту ци ја и ин сти ту ци о на ли зма за у зи ма ју цен трал-
но ме сто у обла сти по ли тич ке ана ли зе. Ин сти ту ци о на ли зам, у 

нај оп шти јем сми слу, пред ста вља те о риј ски пра вац, по мо ћу ко јег 
се по сма тра при ро да, дру штве ни из во ри и уну тра шња кон струк-
ци ја ин сти ту ци ја. Са вре ме ни при сту пи ин сти ту ци ја ма се у ма њој 
ме ри осла ња ју на ко ма ра тив но вред но ва ње ин сти ту ци ја, већ по ку-
ша ва ју да ука жу на њи хо ве оп ште дру штве не по сле ди це. 

Ис тра жи ва ња ко ја об у хва та ју по ли тич ке ин сти ту ци је ука зу-
ју на не ке кључ не тач ке по сма тра ња ин сти ту ци ја. Марч и Ол сен, 
јед ни од тво ра ца „нео ин сти ту ци о на ли зма“, или но вог ин сти ту ци-
о на ли зма уво де три хо том ну по де лу те о ри ја .1) Ту се свр ста ва ју оне 
ко је: 

1. про у ча ва ју при ро ду ин сти ту ци ја, де фи ни шу ћи их као спе-
ци фи чан об лик уре ђе ња пре ко ко га де лу ју раз ли чи ти по ли тич ки 
ак те ри. Под по ли тич ким ак те ри ма се под ра зу ме ва ју пар ти је, ин-
те ре сне гру пе, син ди ка ти, итд, од но сно ор га ни за ци је ко је свој 
ауто ри те тет ге не ри шу из по др шке би рач ког те ла и из соп стве ног 
члан ства. Основ на прет по став ка је да, ре ци мо, они син ди ка ти ко ји 
за сту па ју ин те ре се ве ли ког бро ја гра ђа на (нпр. син ди ка ти здрав-
ства и про све те) мо гу би ти знат но ути цај ни ји од ма ло број ни јих 
или од не ких стру ков них удру же ња. Код по ли тич ких стра на ка си-
ту а ци ја је не што дру га чи ја, јер се њи хо ва сна га ме ри, пре све га 
из бор ним ре зул та том. Та ко, њи хо ва моћ на кон од ре ђе них из бор них 
ци клу са ва ри ра у скла ду са по др шком гла са ча. Ме ђу тим, ово не 
мо ра би ти ис кљу чи ви об лик ути ца ја, јер не ке стран ке мо гу рас по-
ла га ти ја чим по лу га ма вла сти у од но су на ре ал ни из бор ни ре зул тат 
у оној ме ри ко ли ко их дру ге ви де као по жељ ног парт не ра, да кле 
ако по се ду ју ко а ли ци о ни по тен ци јал;

2. оне ко је има ју нор ма ти ви стич ки при ступ, где се из град ња 
ин сти ту ци ја схва та као ре зул тат ево лу тив них про це са у по ли тич-
ком си сте му, у сми слу ства ра ња од ре ђе них нор ми (од уста ва, за ко-
на, под за кон ских ака та и сл.), ко ји ма се уре ђу ју дру штве ни од но си. 
Ов де се пре све га ра ди о дру штве ним и по ли тич ким по сле ди ца ма 
прав них нор ми. Очи гле дан при мер прав них нор ми са да ле ко се-
1) March, G, Ja mes, Ol sen, P, Jo han, “Ela bo ra ting the 'New In sti tu ti ons'“,OxfordHandookof

PoliticalInstitutions, 2006.
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жним по сле ди ца ма на по ли тич ки си стем су та ко ђе, пра ви ла ко ји ма 
се уре ђу ју из бор ни про це си, јер ути чу на ста бил ност ин сти ту ци ја, 
али и на се лек ци ју по ли тич ких ели та.2) 

3. тре ћи при ступ по ве зан је са раз во јем би хеј ви о ри зма, по-
себ но оне стру је ко ја се раз ви ла у аме рич кој те о ри ји сре ди ном 
ше зде се тих го ди на XX ве ка. Он по ку ша ва да од го нет не при ро ду 
по ли тич ких ин сти ту ци ја кроз људ ско по на ша ње. Основ на ка рак-
те ри сти ка ове гра не ми шље ња је да де ло ва ње љу ди у ши рој за јед-
ни ци мо ра пред ста вља ти им пе ра тив ин сти ту ци о нал не из град ње. У 
том сми слу би хеј ви о ри зам као при мар но со цио-пси хо ло шка те о-
ри ја осла ња се на чи тав низ срод них ди сци пли на, по пут ре ци мо 
по ли тич ке ан тро по ло ги је. Са ма ин сти ту ци о на ли за ци ја се опи су је 
као скуп про це са ко ји људ ско по на ша ње пре тва ра ју у пра ви ла нео-
п ход на за ства ра ње, одр жа ва ње и уки да ње по сто је ћих ин сти ту ци-
ја. До бра илу стра ци ја по ме ну тог је ин сти ту ци ја ом буд сма на ко ја у 
Швед ској по сто ји око два ве ка, али се у ве ћем бро ју др жа ва уво ди у 
са вре ме ном пе ри о ду. По тре ба за ин сти ту ци јом ом буд сма на раз ви ја 
се под при ти ском све сна жни јих спољ них и уну тра шњих при ти-
са ка за за шти ту људ ских и гра ђан ских пра ва. Пред ност овог мо-
де ла огле да се у чи ње ни ци да се ин сти ту ци је раз ви ја ју у скла ду 
са те жња ма гра ђа на, да кле оне мо ра ју би ти уса гла ше не са њи хо-
вим по тре ба ма. Ово је на ро чи то зна чај но за зе мље у тран зи ци ји, 
где би мо дер ни за ци ја тре ба ла би ти за сно ва на на син те зи из ве сних 
на пред ни јих обра за ца ин сти ту ци о нал не из град ње и очу ва ње соп-
стве не тра ди ци је и по зи тив ног на сле ђа. 

Сви по бро ја ни те о риј ски при сту пи ин сти ту ци ја ма по ка зу ју да 
без аде кват ног са гле да ва ња ви ше еле ме на та ко ји спа да ју у оп сег 
ин сти ту ци о на ли за ци је, не мо же би ти ра ци о нал не из град ње по ли-
тич ких ин сти ту ци ја. У цен тру нео ин сти ту ци о нал ног схва та ња сто-
ји прет по став ка да су ин сти ту ци је, њи хов ка па ци тет и ра ци о нал на 
по став ка, нај бит ни ји еле мен ти ква ли тет ног по ли тич ког жи во та и 
дру штве ног раз во ја. 

Ин сти ту ци о на ли за ци ја пред ста вља про цес пу тем ко га се од го-
ва ра ју ћа пра ви ла и нор ме уну тар дру штва пре та па ју у си стем ин-
сти ту ци ја и по ста ју оп ште ва же ћи прин ци пи. Под оп ште ва же ћим 
прин ци пи ма се схва та ју они еле мен ти ко ји не по сред но ути чу на 
све дру штве не су бјек те, од са мих гра ђа на, пре ко удру же ња до при-
2) О ути ца ју из бор них си сте ма на по ли тич ки жи вот у Ср би ји ви де ти у Јо ва но вић, Ми лан, 

“По ли тич ке по сле ди це из бор ног пра ва“,у Политичкеинституцијеуполитичкомси
стемуСрбије,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2008, стр. 43-96.
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вред них и си стем ских ин сти ту ци ја. За раз ли ку од не ин сти ту ци о на-
ли зо ва них нор ми и пра ви ла, код ин сти ту ци о на ли зо ва них по сто ји 
прет по став ка санк ци је у слу ча ју на ру ша ва ња утвр ђе ног ко дек са. 
Сход но овом ту ма че њу, ин сти ту ци ја је са мо оно пра ви ло или нор-
ма ко ја је про шла фа зу ин сти ту ци о на ли за ци је и уте ме ље на је у си-
сте му. Да кле, ов де је реч о со ци о ло шком об ја шње њу од го ва ра ју ћег 
про це са, ко ји раз ли чи те еле мен те, кул тур не, иде о ло шке итд. или 
дру штве но по на ша ње у це ли ни пре тва ра у фор ме ко ји ма се уре ђу ју 
дру штве не ин тер ак ци је.

Ин сти ту ци о на ли за ци ја се од но си на со ци о ло шки при ступ нео-
ин сти ту ци о на ли зму, јер се у фо ку су ис тра жи ва ња на ла зе дру штве-
ни узро ци уво ђе ња и им пле мен та ци је од ре ђе них пра ви ла, њи хо ви 
кул ту ро ло шки и вред но сни ко ре ни. У том сми слу, нео п ход но је 
из вр ши ти раз гра ни че ње ин сти ту ци о на ли за ци ју од ши рих мо дер-
ни за циј ских про це са. Ин сти ту ци је мо гу вре ме ном сла би ти и не-
ста ја ти, као што мо гу на пре до ва ти и уво ди ти се но ве. Со ци о лог 
Шму ел Ај зан штат је ме ђу пр вим те о ре ти ча ри ма по све тио па жњу 
про це си ма ин сту ци о на ли за ци је и мо дер ни за ци је. Ин сти ту ци о на-
ли за ци ја се ви ди као об лик по ли тич ког раз во ја, а не ис кљу чи во 
де лом ши рих, мо дер ни за циј ских про це са. Мо дер ни за ци ју пра ти 
ево лу тив ност, док ин сти ту ци о на ли за ци ја не по се ду је ли не ар ну 
пу та њу. Упра во због то га Ај зен штат је ука зао на ме ђу соб не ин-
тер ак ци је мо дер ни за ци је, оп ште дру штве ног про це са и вред но сти 
по ли тич ког си сте ма, ње го ве сна ге или сла бо сти.3) 

Ре ле ван тан при мер су си ту а ци је ка да јед на др жа ва пре ла зи са 
при ме не ве ћин ског или про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма на ме-
шо ви ти. Та да се у пр вом пла ну на ла зе ефек ти до ко јих ће то до ве-
сти. У слу ча ју пре ла ска са ве ћин ског на ме шо ви ти, те жи се по ве ћа-
ва њу сра змер но сти, одн. да се у што ве ћој ме ри от кло не не га тив не 
по сле ди це ве ћин ског си сте ма. Ова иде ја, на ро чи то је при сут на у 
оним др жа ва ма где по сто ји ет нич ки обра зац ко лек тив не иден ти-
фи ка ци је и ве ли ки број ма њи на, па се те жи њи хо вом укљу чи ва-
њу у си стем пу тем пред став ни штва у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. 
Та ко ђе, и из ве сни сег мен ти ве ћин ског пред став ни штва, као што су 
чвр шћа ве за би ра ча и иза бра них или сло бод ни ји ман дат пред став-
ни ка оста ју у игри. У дру гом слу ча ју, укљу чи ва њу не ких вред но-
сти ве ћин ског си сте ма, де ша ва се обрат но. Пред сед ник не мач ке 
3) Eisen stadt, N, S, “In sti tu ti o nal Pat terns of Po li ti cal Mo der ni sa tion“, Civilisations, No. 4, 

1962, стр. 461-472; “In sti tu ti o na li sa tion and Chan ge“, AmericanSocologicalReview, Ap. 
1964, стр. 235-247 
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асо ци ја ци је за по сле них, Хен кел, 1997. го ди не упу тио је не мач кој 
вла ди пре по ру ку да из вр ши ко ре ни те устав не ре фор ме, ко ји ма би 
се од го во ри ло на из ме ње не окол но сти у све ту. По ред пред ло га за 
би ка ме рал ну струк ту ру Пар ла мен та, Хен кел је из ра зио уве ре ње да 
би окре та ње ка чи стом ве ћин ском из бор ном си сте му до не ло мно-
ге ком па ра тив не пред но сти. По ред по ве ћа не од го вор но сти иза бра-
них, ис ка за не гла са њем за лич но сти, а не за пар тиј ске ли сте, до-
шло би и до ста би ли за ци је вла де, што би омо гу ћи ло кон ти ну и тет 
јав не по ли ти ке. Ти ме би се по вра тио углед ин сти ту ци ја и по ве ћа ла 
јав на по др шка вла ди ним ме ра ма. Со ци о ло шки дис курс нео ин сти-
ту ци о на ли зма би ов де по себ ну па жњу по све тио струк ту рал ним 
фак то ри ма про ме на, по сма тра ју ћи и су бјек тив не ка рак те ри сти ке 
ко је њи ма во де. Та ко се и вред но сни су до ви и пар ти ку лар ни ин-
те ре си узи ма ју у раз ма тра ње. Со ци о лог Ми ша Сто ја ди но вић на-
гла ша ва ути цај вред но сти на ин сти ту ци о на ли за ци ју, тврд њом да 
је за ква ли тет ну дру штве ну де мо кра ти за ци ју по треб но обез бе ди ти 
од го ва ра ју ћи ми ље, кроз раз вој по ли тич ке кул ту ре.4) 

С дру ге стра не, те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра по ла зи са су-
прот них по зи ци ја. Она, дру штве не ин сти ту ци је ви ди као пра ви-
ла вла да ви не, чи сте нор ме, и раз ма тра њи хов ути цај на дру штве но 
по на ша ње. Ко лек тив но по на ша ње се по сма тра ши ре, док се ин сти-
ту ци је сма тра ју пра ви ли ма ко ји ма се уре ђу ју дру штве ни од но си. 
Овај те о риј ски при ступ по ку ша ва да про на ђе уло гу ин сти ту ци ја у 
фор ми ра њу обра за ца тог по на ша ња. Код го ре по ме ну тог при ме ра 
про ме не из бор них пра ви ла, мо дел ра ци о нал ног из бо ра би те жио 
да што пре ци зни је прог но зи ра њи хо ве бу ду ће по сле ди це.

Основ на иде ја те о ри је ра ци о нал ног из бо ра је да ин сти ту ци је 
по сто је са ци љем огра ни ча ва ња ин ди ви ду ал них сло бо да и да де-
ло ва ње по је ди на ца тре ба да бу де ускла ђе но са дру штве ним мо рал-
ним ко дек сом. Она на су прот, со ци о ло шком ин сти ту ци о на ли зму, 
ве ру је да су нор ме до бре, јер ства ра ју по ре дак у ко ме су по је дин ци 
за шти ће ни. Џејмс Ме ди сон је у Федералистичкимсписима при-
ме тио да из угла „љу ди ор га ни зо ва них у гру пе за рад за шти те за-
јед нич ких ин те ре са, по ли тич ке ин сти ту ци је мо гу би ти по сма тра не 
као сред ства за су зби ја ње опор ту ни стич ког по на ша ња ме ђу по ли-
тич ким ели та ма.“5) Ра ци о нал ни из бор по ве зан је са знат но ви шим 
4) Сто ја ди но вић, Ми ша, “Ср би ја пред иза зо ви ма“, Српскаполитичкамисао, 3/2009, стр. 

213-230, 2009. 
5) Цит. пре ма Jan-Erik La ne, Svan te Er sson, TheNewInstitutionalPolitics:Performanceand

Outcomes,Ro u tled ge, 2002, стр. 
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ни во ом праг ма ти зма, јер он на су прот со ци о ло шком ви ђе њу, ин сти-
ту ци је ви ди као сво је вр сни меланж пра ви ла. Из то га про ис ти че 
да су нај ши ре ин сти ту ци је сат ка не од ве ћег бро ја су бин сти ту ци ја. 
Пре ма овом ту ма че њу, ни је ну жна за ме на це ло куп не ин сти ти цу је, 
већ је до вољ на про ме на са мо по је ди них де ло ва да би се из ме ни ла 
це ло куп на сли ка. 

Ако би смо ре ци мо, про ма тра ли де ло ва ње по ли тич ких пар ти-
ја у си сте му, ви де ли би смо да је оно од ре ђе но ра зним нор ма ма, 
од ко јих сва ка има спе ци фич ну те жи ну. Про ме на са мо јед ног сег-
мен та мо гла би се од ра зи ти на де ло ва ње по ме ну тих по ли тич ких 
ак те ра. На ве ди мо за при мер по о штра ва ње њи хо вог фи нан си ра ња, 
где би се за кри те ри јум узи ма ла по др шка у би рач ком те лу, одн. 
из бор ни ре зул тат. То би до ве ло до дра ма тич ног укруп ња ва ња на 
пар тиј ској сце ни, и у крај њој ин стан ци има ло ути цај на ста бил ност 
по ли тич ког си сте ма. 

По ре ђе ње два по ну ђе на мо де ла мо гу ће је из не ко ли ко по зи ци-
ја. Са ме то до ло шког ста но ви шта, очи глед но је ко ри шће ње раз ли-
чи тих хи по те за и ин стру ме на та ана ли зе ин сти ту ци ја. Док се со ци-
о ло шки пра вац осла ња на исто ри ци зам, об ја шње ње ин сти ту ци ја 
кроз про це се њи хо вог уоб ли ча ва ња у си сте му, ра ци о нал ни из бор 
ин си сти ра на ем пи ри ци зму, ин сти ту ци о нал ној мер љи во сти. Со-
ци о ло шки ин сти ту ци о на ли зам по ку ша ва да ис тра жи ди ја лек ти ку 
про ме на и дру штве не ко ре не ин сти ту ци ја. Ра ци о нал ни из бор, с 
дру ге стра не, на сто ји да уве де ква ли та тив не про ме не по сма тра ју-
ћи по на ша ње пу тем са вре ме них ме то да, екс пе ри мен тал них ига ра, 
ста ти стич ке ана ли зе ем пи риј ских ис тра жи ва ња итд. 

У од но су на њи хов кон текст, ши ри ну об у хва та, по сто је два 
ди ја ме трал но су прот на по гле да. Ин сти ту ци о нал ни ра ци о на ли зам, 
упо ри ште тра жи у ато ми стич ким кон цеп ци ја ма, код ан тич ких ми-
сли ла ца Ле у ки па и Де мо кри та и у но во ве ков ној лајб ни цо вој мо-
на до ло ги ји, ве ру ју ћи да су ин сти ту ци је као и све ко ли ки жи вот 
рас пар ча не на нај сит ни је ко ма де, ато ме. Со ци о ло шки те жи да ин-
сти ту ци је по сма тра це ло ви то и уоп ште ни је. Со ци о ло шки ин сти ту-
ци о на ли зам по чи ва на прет по став ци да су ин сти ту ци је ак те ри по 
се би, јер по се ду ју свој стве ни обра зац де ло ва ња. Ра ци о нал ни из бор 
то од ба цу је, ве зу ју ћи ин сти ту ци је ис кљу чи во за њи хов до при нос 
бу ду ћем дру штве ном по на ша њу и уре ђе њу.
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СТАРИИНОВИИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ

Мо дер ни трен до ви, во ђе ни та ла си ма гло ба ли за ци је, об ли ци 
ње ног ис по ља ва ња и умре жа ва ње др жа ва кроз све те шњу ме ђу-
за ви сност, до ве ли су у пи та ње са мо стал ну и нео ме та ну из град њу 
ин сти ту ци ја. При ти сци ко ји до ла зе од нај моћ ни јих зе ма ља и ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја у ци љу ус по ста вља ња кри те ри ју ма ин-
сти ту ци о на ли за ци је, на ме ћу пред др жа ве об у хва ће не овим про-
це сом мно го број на пи та ња и иза зо ве. Ста ри или тра ди ци о нал ни 
ин сти ту ци о на ли зам по чи вао је на ма три ци фор мал но-прав не ана-
ли зе ин сти ту ци ја, без са гле да ва ња про це са ко ји во де ка њи хо вом 
фор ми ра њу. За по тре бе де фи ни са ња ста рог ин сти ту ци о на ли зма, 
по треб но је ја сно оиви чи ти зна че ње тра ди ци о нал ног, где у на уч ној 
ли те ра ту ри по сто је број на и оп шир на од ре ђе ња. Он се осла њао на 
мно го број не дру ге ди сци пли не, при да ју ћи им ве ћу па жњу. 

У од но су на дру гу крај ност, мо дер ни за ци ју и мо дер ни зам, 
тра ди ци о на ли зам се схва та као иде ја очу ва ња по сто је ћих обра за-
ца де ло ва ња у дру штву. Та ко, Ап тер тра ди ци о на ли зам ви ди као 
пан дан мо дер ни зму, одн. као по ку шај очу ва ња по сто је ћих фор ми 
дру штве ног по на ша ња, на су прот ини ци ја ци ји но вог у си сте му. Са 
фи ло зоф ског и со ци о ло шког аспек та, дис курс тра ди ци о на ли зма 
иде о ло шки је бли зак кон зер ва ти ви зму, ко ји осло нац тра жи у про-
шло сти, док се са да шњост по сма тра као на ста вак већ по сто је ћег 
дру штве ног и по ли тич ког иден ти те та. Та ко, си стем по се ду је ево-
лу тив ност, кон ти ну и ра ни раз вој, док су прот ни, ре во лу ци о нар ни 
про це си пред ста вља ју ко пер ни кан ски обрт и не из бе жно са со бом 
но се дух мо дер ни зма. Оту да про из и ла зи да у већ ја сно про фи ли са-
ним и уте ме ље ним си сте ми ма по сто ји те жња ели та да оп ста нак на 
сво јим дру штве ним по зи ци ја ма ве зу ју за иде а ле кон зер ва ти ви зма 
и очу ва ње тра ди ци о нал них нор ми. 

На су прот то ме, тран зи ци ја се по ве зу је са мо дер ни за ци јом и 
озна ча ва пре лаз, про ме ну ели та и при ла го ђа ва ње си сте ма но во на-
ста лим окол но сти ма. Ак ту ел не тран зи ци о не про це се обе ле жа ва ју 
из ра зи та ди на мич ност и ими та тив ност. Ов де се пре све га ин си-
сти ра на бр зи ни, а не на ква ли те ту про ме на. У ре ги ја ма и др жа-
ва ма где је она при сут на, ди на ми ка ин сти ту ци о нал них про ме на у 
ве ћи ни слу ча је ва во ди ка ин сти ту ци о нал ној „ре во лу ци ји“. Да кле, 
тран зи ци ја као об лик убр за не мо дер ни за ци је, или ра ди кал на мо-
дер ни за ци ја, не по сред но се по ве зу је са из ра зи том дру штве ном мо-
би ли за ци јом и уве ћа ном по ли тич ком пар ти ци па ци јом. Ако се то ме 
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до да да жи ви мо у до ба спек та кла, ка да по ли ти ка и ин сти ту ци је по-
ста ју део на ше сва ко дне ви це, ка да се сред стви ма ма сов них ко му-
ни ка ци ја за ме њу ју ста ре на ви ке, чи не ћи до ступ ни јим све ви до ве 
ин фор ма ци ја, та да се мо же ре ћи да при мар ну осо би ну са вре ме ног 
дру штва пред ста вља на гла ше на хи пер по ли тич ност, за ин те ре со ва-
ност свих за по ли ти ку, али и сма ње не мо гућ но сти ути ца ја на њу. 

С дру ге стра не, но ви ин сти ту ци о на ли зам обе ле жен је по врат-
ком ис тра жи ва ња ин сти ту ци ја у окри ље по ли ти ко ло ги је. Њи ме се 
уво ди чи тав низ но вих при сту па, већ по ме ну ти со ци о ло шки ин сти-
ту ци о на ли зам, ра ци о нал ни из бор, али и мре жни и кон струк ти ви-
стич ки при ступ.

ЕФИКАСНОСТИКРИЗАИНСТИТУЦИЈА

Ак ту ел не те о ри је ин сти ту ци о на ли зма и раз во ја де мо кра ти је 
пру жа ју зна чај ну па жњу ефи ка сно сти по ли тич ких ин сти ту ци ја, 
нај зна чај ни јем по ли тич ком пи та њу мо дер ног до ба. Пи та ње ин-
сти ту ци о нал не ефи ка сно сти у ди рект ној је узроч но-по сле дич ној 
ве зи са кри зом ле ги ти ми те та. Чи тав те о риј ски пра вац ко ји по чи-
ње да се раз ви ја по чет ком се дам де се тих го ди на ба ви се про бле-
мом „не мо гућ но сти аде кват не вла да ви не“ и ле ги ти ми те том. Еми-
нент ни ауто ри из раз ли чи тих стру ја дру штве не ми сли су о чи ли су 
се са сло же ним по ду хва том ис тра жи ва ња струк ту рал них узро ка 
кри зе ефи ка сно сти ин сти ту ци ја. Овај пе ри од обе ле жа ва по сте пе-
но кре та ње ка оно ме што по чет ком де ве де се тих го ди на по при ма 
фор му све те шње ме ђу за ви сно сти и гло ба ли за ци је. Пле ја да те о ре-
ти ча ра, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу они ле ви чар ске про ви ни-
јен ци је (Ха бер мас, Да рен дорф, Цирн, Минх, Бек, Хелд, Шарф, Во-
лер штајн итд), по ку ша ва ју да про на ђу фак то ре ко ји су до ве ли до 
уру ша ва ња „др жа ве бла го ста ња“. Три де це ни је на кон II свет ског 
ра та, би ле су обе ле же не ње ним екс тен зив ним раз во јем, на кон че га 
до ла зи до ње ног по сте пе ног опа да ња и за ме не јед ним стрикт ним 
нео ли бе рал ним кон цеп том. 

Бек у сво јој ви зи ји „дру штва ри зи ка“ го во ри о три об ли ка од-
го во ра на по сле ди це гло ба ли за ци је, одн. три ви да про тек ци о ни зма, 
ли ни ја од бра не.6) Пр ви се од но си на тзв. цр ни про тек ци о ни зам, где 
по сто ји те жња очу ва ња уну тра шњих иден ти те та, тра ди ци ја и кул-
ту ра. Је дан од нај о чи глед ни јих при ме ра је ра ђа ње мо дер не европ ске 
6) Бек, Ул рих, Rizičnodruštvo.Ususretnovojmoderni. Be o grad: Fi lip Vi šnjić, 2001. 
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де сни це, од го вор на па не вроп ске иде је. Евро скеп тич ни по ли тич ки 
по кре ти, из ра зи то су при сут ни у зе мља ма ЕУ, и у по след ње вре ме 
до би ја ју све зна чај ни ју по др шку. Оно што је симп то ма тич но је да 
да је до шло до бр ка ња не ких иде ја ле ви це и де сни це. У Аустри ји 
је не до ста так рад них ме ста, по себ но из ма ње раз ви је них чла ни ца 
ЕУ. Прем да за по шља ва ње спа да у до мен со ци јал не по ли ти ке, пар-
ти ја Сло бо де Аустри је као из ра зи то де сни чар ска по ли тич ка сна га, 
мо би ли са ла је по др шку не за до вољ них овим сег мен том со ци јал не 
по ли ти ке. Упр кос свом чвр стом „ан ти и ми гра тор ном“ ста ву, ве ли-
ки део гла со ва до шао је и од срп ских ази ла на та, због отво ре ног 
про ти вље ња по ли ти ци аустриј ске вла де у од но су на при зна ва ње 
не за ви сно сти Ко со ва. 

Дру ги ни во ве зан је за ис по ља ва ња „цр ве ног про тек ци о ни зма“, 
где се угро же ност др жа ве по сма тра као по сле ди ца по ја ве мо бил-
ног тран сна ци о нал ног ка пи та ла. Због спе ци фич но сти еко ном ских 
усло ва код раз ли чи тих зе ма ља, тре нут но нај моћ ни ји еко ном ски 
су бјек ти, ТНК и МНК те же за рад соп стве них по тре ба да сво ју 
ефек ти ву из ме сте у оне ре ги је ко је сма тра ју нај при јем чи ви јим. 
Тим пу тем они од вла че енорм на сред ства и оне мо гу ћа ва ју ма тич-
не др жа ве да уби ра њем по ре за од њих за до во ље со ци јал не зах те ве 
сво јих гра ђа на. С дру ге стра не, ови тран сна ци о нал ни фи нан сиј ски 
ги ган ти, пре све га у др жа ва ма без ја сно де фи ни са ног ста ва и по ли-
ти ке пре ма њи ма, оста вља ју пра ву пу стош, чи не ћи их си ро вин ском 
ба зом и еко ном ском пе ри фе ри јом. Ја вља се ма са не за до вољ них, у 
од но су на ма ли број оних ко ји се за ла жу за очу ва ње ова квог ста ња. 
Оту да и тен ден ци је ка за тва ра њу уну тра шњих тр жи шта. 

Кључ ни не у спех др жа ва, пре све га нај моћ ни јих, огле да се у 
не мо гућ но сти ства ра ња од го ва ра ју ћег ин сти ту ци о нал ног окви ра 
ко јим би се уре ди ло де ло ва ње но вих еко ном ских ак те ра. О то ме 
го во ри и Во лер штајн, у сво јој ви зи ји кра ха ли бе рал не иде о ло ги је. 
Уви ђа ју ћи не моћ др жа ве у су зби ја њу оплод ње ка пи та ла нај ви ших 
сло је ва за пад них дру штва, Во лер штајн за кљу чу је да ње го ва не кон-
тро ли са на аку му ла ци ја не мо же тра ја ти веч но и да ће тре ну так у 
ко ме ће она до сти ћи вр ху нац исто вре ме но озна чи ти крај ли бе ра-
ли зма.7) 

Зе ле ни про тек ци о ни зам на сто ји да убла жи ефек те не ра ци о-
нал ног ко ри шће ња при род них до ба ра. Мно ге др жа ве на сто је да 
ство ре од го ва ра ју ће ме ха ни зме за шти те око ли не и соп стве них ре-
7) Во лер штајн, И, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, 2005. 
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сур са. На тај на чин до ла зи до сво је вр сне ин сти ту ци о на ли за ци је 
од го ва ра ју ћих пра ви ла по на ша ња у обла сти ма око лин ске за шти те 
и одр жи вог раз во ја. Ово је при мет но ка ко на уну тра шњем, та ко и 
на ме ђу на род ном пла ну. Оту да по ја ва и ја ча ње раз ли чи тих по кре та 
и пар ти ја зе ле них.

Са да шњи мо ме нат ка рак те ри сан је тран сна ци о нал ном дру-
штве ном мо би ли за ци јом, без аде кват них нор ми и ин сти ту ци ја ко је 
би по кри ле то по ље, што по сле дич но во ди ра ђа њу от по ра. Не ки, 
по пут Кал дор и Ки на го во ре о ства ра њу гло бал ног гра ђан ског дру-
штва, где се иде ја раз ли чи то сти на ци о нал них иден ти те та за ме њу-
ју свет ским гра ђан ством и ко смо по ли ти змом.8) Да ова ви зи ја не ма 
мно го до ди ра са ре ал но шћу, све до чи све сна жни ја по тре ба за ис-
по ља ва њем на ци о нал них иден ти те та и ин си сти ра ње на очу ва њу 
оних осо би на ко је су ка рак те ри стич не за по је ди не кул ту ре и са мо-
и ден ти фи ка ци ју уну тар њих.

Мо гло би се го во ри ти и о угро же но сти мо но по ла др жа ве да 
рас по ла же су ве ре ним пра ви ма у ре гу ли са њу уну тар дру штве них 
од но са. Та ко би се ефи ка сност у сми слу по ли ти ке озна чи ла као мо-
гућ ност во де ћих по ли тич ких ак те ра да пре ко ин сти ту ци ја по сти жу 
же ље не ци ље ве пу тем по ли тич ке ак ци је. Уко ли ко не по сто је од го-
ва ра ју ће ин сти ту ци је, ин сти ту ци о на ли зо ва ни ко декс ко ји по кри ва 
ако не све, он да ба рем ве ли ку ве ћи ну дру штве них од но са, не мо же 
би ти ре чи ни о пу ној ефи ка сно сти си сте ма. Очи глед но је да су се 
упр кос уве ћа ва њу ин сти ту ци о нал них аран жма на, дру штве не ин-
тер ак ци је још не сра змер ни је по ве ћа ле, па је тим 

Сре ди ном те, сед ме де це ни је про шло га ве ка, гру па ауто ра за 
по тре бе Три ла те рал не ко ми си је са чи ња ва оп се жан из ве штај под 
звуч ним на сло вом „Кри за де мо кра ти је “.9) На слов ра да и об ра ђе не 
те ме нео до љи во су под се ћа ле на сту ди ју „Опа да ње За па да“ ко ју је 
Освалд Шпен глер об ја вио не што ви ше од по ла ве ка ра ни је. Ана ли-
за се од но си ла на три ре ги је, САД, за пад ну Евро пу и Ја пан из чи јих 
ин те лек ту ал них ре до ва су и по ни кле иде је о фор ми ра њу Три ла те-
ра ле. Ње на основ на уло га би ла је да вла да ма др жа ва из ко јих су до-
ла зи ли ње ни чла но ви пру жи струч но ви ђе ње ак ту ел них про бле ма 
и мо гућ но сти за њи хо во нај бе збол ни је пре вла да ва ње. Ауто ри под-
се ћа ју да су у нај ве ћем бро ју зе ма ља про це си де мо кра ти за ци је и 
8) Cal dor, M, GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar,Cam brid ge: Po lity Press, 2003, Ke e ne, 

J, GlobalCivilSociety?, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003.
9) Cro zi er, Hun ting ton, Wa ta nu ki, CrisisofDemocracy,ReportonGovernabilitytotheTrilete

ralCommision,New York Uni ver sity Press, 1975. 
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ин ду стри ја ли за ци је те кли па ра лел но, при че му је ин ду стри ја ли за-
ци ја као об лик мо дер ни за ци је до но си ла про грес. Про цес де мо кра-
ти за ци је се у скла ду са ви зи јом трај ног раз во ја од ви јао нео ме та но. 

У истом пе ри о ду еко но ми сти уви ђа ју да се по ла ко, али не из бе-
жно сти же до кри тич не тач ке уну тар тзв. „Кон дра тје фо вог ци клу-
са“, и да ће 1971. слич но као и 1921. го ди на озна чи ти пре крет ни цу, 
до во де ћи до по сте пе не еко ном ске стаг на ци је, а на кнад но и до ре-
гре са чи је ће се по сле ди це у пот пу но сти осе ти ти кра јем XX ве ка. 
Ко ли ко су се ова пред ви ђа ња, ко ја су у то до ба де ло ва ла крај ње 
пе си ми стич но по ка за ла тач ним, по твр ђу је чи ње ни ца да су ауто ри 
ове сту ди је још та да ука зи ва ли на по ја ву кри зе чи ји узро ци не ће 
у ве ћи ни др жа ва би ти иза зва ни уну тра шњим фак то ри ма, већ ће 
их од ре ди ти спољ ни. Ипак, овај по глед у бу дућ ност, по ме рен је 
за де це ни ју ка сни је, услед опи је но сти хлад но ра тов ском по бе дом и 
еуфо рич ном ви зи јом цар ства де мо кра ти је и ли бе ра ли зма. 

Са да шњи мо ме нат, ка да је дра ма тич на еко ном ска ре це си ја 
за хва ти ла чи тав свет нео до љи во под се ћа на ова су мор на пред ви-
ђа ња. Хи по те кар на кри за, за че та у САД не кон тро ли са ним за ду-
жи ва њем гра ђа на и др жа ве, пре ли ла се и на оста так пла не те са 
де ва сти ра ју ћим по сле ди ца ма. У по за ди ни ово га, ле жи ду го трај на 
кри за ин сти ту ци ја, ко је ни су ус пе ле да из на ђу пра ви од го вор на 
уве ћа ва ње и про ме ну дру штве них ин тер ак ци ја. Не спо ји вост са да-
шњих ин сти ту ци ја и но вих дру штве них од но са нај о чи глед ни ја је 
на при ме ру САД, али и не ких дру гих за пад них зе ма ља. По ка зу је се 
да је пре те ра на отво ре ност ових дру шта ва за нај ра зли чи ти је об ли-
ке спољ них ути ца ја по сма тра на као њи хо ва су штин ска пред ност, 
упра во и нај ве ћа ма на.10) Оту да по ку ша ји по врат ка у „соп стве но 
дво ри ште“, про тек ци о ни зам у од но си ма са ком пле мен тар ним еко-
ном ским си сте ми ма и те жња ка огра ни ча ва њу по је ди нач не сло бо-
де кроз по вра так „др жа ве бла го ста ња“ и ја ча ње со ци јал них ме ра 
вла да. Гло ба ли за ци ја, ко ја је тре ба ла да отво ри пут у су пре ма ти ју 
за пад них др жа ва угро зи ла је ка па ци те те њи хо вих вла да и мо гућ-
ност пот пу не кон тро ле, пре све га у еко ном ској сфе ри. Јав на по ли-
ти ка, сег мент вла ди ног ути ца ја на сва ко днев ни жи вот по је ди на ца, 
са ства ра њем но вих, тран сна ци о нал них ели та уда љи ла се од гра-
ђа на, не во де ћи ра чу на о њи хо вим ствар ним по тре ба ма. На овај 
10) По пер, Карл, Отворено друштво и његови непријатељи, Прав ни цен тар, Са ра је во, 

1998.
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на чин вла де нај моћ ни јих др жа ва по ста ле су пу ки сер ви си „мо но-
пол ског ка пи та ли зма“. 

До шло је до про ме не си сте ма вред но сти, од оних про же тих 
јав ним ду хом и ко лек ти ви змом до за до во ља ва ња же ља и ин те ре-
са уског кру га по је ди на ца. Ови про це си по сте пе но су до ве ли до 
по ве ћа ва ња до зе скеп ти ци зма пре ма вла да ма ши ром све та. То је 
нај у пе ча тљи ви је у слу ча ју тран зи ци о них по ли тич ких си сте ма где 
де мо кра ти за ци ја не иде у ко рак са еко ном ским раз во јем, већ су 
при сут ни ре тро град не тен ден ци је, из ра же на стаг на ци ја и опа да-
ње. Де То квил, у свом кла сич ном де лу „Де мо кра ти ја у Аме ри ци“ 
ис ти че по тре бу ујед на ча ва ња ди на ми ке раз во ја асо ци ја тив них об-
ли ка де мо кра ти је и јед на ко сти усло ва за све. Он ка же „...по сто ји 
јед на ствар ко ја би тре ба ла да бу де пре ци зни ја и ја сни ја од свих 
дру гих. Уко ли ко љу ди же ле да оста ну ци ви ли зо ва ни или да то по-
ста ну, умет ност удру жи ва ња мо ра на ра сти и раз ви ја ти се у скла ду 
са ра стом јед на ко сти усло ва.11) 

Нај бо ља син таг ма за опис ак ту ел не кри зе ле ги ти ми те та по ли-
тич ких ин сти ту ци ја усло вље не сма ње ном ефи ка сно шћу је „де мо-
крат ски де фи цит“. У не што ши рем кон тек сту, де мо крат ски де фи-
цит би се мо гао озна чи ти као по ја ва опа да ња по ве ре ња у по ли тич ке 
ин сти ту ци је и јав ни по ре дак иза зван не ја сном рас по де лом над ле-
жно сти, не до вољ ном тран спа рент но шћу и не е фи ка сно шћу вла да 
у су о ча ва њу са сва ко днев ним про бле ми ма гра ђа на. Ов де је нео п-
ход но ис та ћи да за ова кво ста ње од го вор ност не сно се ис кљу чи-
во вла де др жа ва, не го и ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је на ме та њем 
мно го стру ких кри те ри ју ма од спо ља под ри ва ју њи хов ауто ри тет. 

Из све га на ве де ног, мо гу ће је из ве сти не ко ли ко за кљу ча ка. Је-
дан од цен трал них је да по лу ге мо ћи, из ра же не кроз су ве ре ност 
на ро да у упра вља њу њи хо вим суд би на ма, по ста ју све уда ље ни је. 
Уме сто те жњи ка де цен тра ли за ци ји и де кон цен тра ци ји вла сти чи-
ме би се омо гу ћи ло ве ће при су ство јав но сти у по ли тич ком жи во ту, 
осет ни ји је цен тра ли зам ко ји во ди раз у ђе но сти дру штве них кла-
са. Прем да мно ги си сте ми де кла ра тив но ис ти чу ва жност ово га, ти 
прин ци пи се при ме њу ју у све ма њој ме ри. Та ко је ЕУ по себ но ис-
та кла прин цип суб си ди јар но сти за рад уве ћа ња по ли тич ке пар ти-
ци па ци је свих ње них гра ђа на. Уда ље ност евро би ро кра ти је, ста ње 
где не по сто ји ди рект на ве за ути ца ја populusaна јав ну по ли ти ку, 
11) De Toc qu e vil le, Ale xis, DemocracyinAmerica,Phil lips Bra dley edn. New York, 1955, стр. 

118. 
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у стар ту је не ги ра ло ње го ву при ме ну. Европ ски Пар ла мент, је ди ни 
де мо крат ски ле ги ти ман ор ган ни је ус пео да се из бо ри за ја чу по-
зи ци ју у од но су на дру га те ла, док је ње гов рад го то во не при ме тан 
за нај ши ре дру штве не сло је ве. Иако је ово је дан од нај и зра зи ти јих 
при ме ра, то је очи глед но и у дру гим си сте ми ма ши ром све та. Да-
на шње вре ме и бу дућ ност ин сти ту ци ја ко је по зна је мо, би ће умно-
го ме опре де ље на спрем но шћу по ли тич ких ели та да из на ђу од го-
ва ра ју ће мо да ли те та за усме ра ва ње про це са до но ше ња од лу ка ка 
ло кал ним за јед ни ца ма и при ме ни об ли ка не по сред не де мо кра ти је . 

Дру га те шко ћа је нео др жи вост тен ден ци ја ка још из ра же ни-
јим со ци јал ним рас це пи ма. Прак тич но се по ка за ло да у дру штви-
ма са увре же ном тра ди ци јом со ци јал них ме ра вла де, по сто ји ве ћи 
сте пен дру штве не хо мо ге ни за ци је. Сли ко ви та илу стра ци ја ово га 
је до ку мен тар ни филм Мај кла Му ра „Жеђ за на си љем“, где аутор 
ком па ра тив но по сма тра ста ње аме рич ке и ка над ске на ци је. Он пре-
ма бро ју крв них де ли ка та, по ка зу је да у аме рич ком дру штву ко је 
по чи ва на кри стал ној нео ли бе рал ној фор му ли, по сто ји да ле ко ве ће 
не за до вољ ство не са мо по сто је ћим дру штве ним од но си ма, не го и 
ин сти ту ци ја ма и др жав ним по рет ком. С дру ге стра не, у Ка на диг-
де раз ви је не ин сти ту ци је со ци јал не по ли ти ке пру жа ју си гур ност 
свим гра ђа ни ма, по ме ну ти дру штве ни рас це пи су све де ни на ми-
ни мум. 

Не би тре ба ло смет ну ти с ума да са да шњи тре ну так обе ле жа ва 
из ра зи та ди на ми ка про ме на. Из тог раз ло га, по ли тич ки од лу чи о ци 
би тре ба ло да по се ду ју две осо би не. Јед на од њих је ја сна ви зи ја 
гло бал них кре та ња, јер без ње не мо же би ти кон ти ну и ра ног раз во ја 
и при ме не од го ва ра ју ћих мо де ла. Дру га ка рак те ри сти ка је по ве за-
на са већ по ме ну тим ле ги ти ми те том. Да кле, по ли тич ка ели та тре-
ба не дво сми сле но да по ка же спрем ност при бли жа ва ња гра ђа ни ма, 
ис ка зи ва њем во ље за ис пу ња ва ње на ра слих зах те ва. 

Јед на од основ них те шко ћа са ко јом се ак ту ел ни ин сти ту ци о-
на ли зам су о ча ва је го ми ла ње све ве ћег бро ја дру штве них ин тер ак-
ци ја. Очи глед но је да још увек ни су раз ви је ни од го ва ра ју ћи ме ха-
ни зми ко ји ма би се ово рас ту ће по ље у пот пу но сти по кри ло. 

Уко ли ко се у ско ри је вре ме не из на ђу од го во ри на ова пи та-
ња, по сто је ре ал ни из гле ди да ће и на кон пре ва зи ла же ња тре нут не 
кри зе, убр зо усле ди ти и но ви кри зни ци клу си. По твр ђу је се да је 
ра ци о нал на ин сти ту ци о нал на по став ка нео п хо дан пред у слов ши-
рег дру штве ног раз во ја. Мо дер не ин сти ту ци је мо ра ју по се до ва ти 
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из у зет ну при ла го дљи вост, спрем ност да се од го во ри на зах те ве 
вре ме на и све уче ста ли је про ме не не са мо уну тра шњег ка рак те ра, 
већ и у окви ру ши рег, гло бал ног окру же ња. 
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THEFUTUREOFINSTITUTIONALISMPROCESSESAND

CHANGESIN21stCENTURY
Summary

Themainobjectiveof thisarticle is toexaminenewap
proaches in institutional analyses and its actual crisis,
which develops parallelwith ongoing economic tenden
cies. Using different hipothesis and methods in article
construction, author tries to provide somemodalities in
institutionalproblemssolvinginamorepragmaticview.
Accelerationofhistoryandconnectedprocessesdrama
tically raises question on old institutionalism ability in
providing adequate framework for social development.
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Resume
In this article author reexamines old institionalism pro
vidingnewtheoreticalapproachestoinstitutionaldesign.
Modern institutions are facing vide variety of problems,
suchaseffiency,legitimacyandinabilityincoveringnew
typesof social interactions.Globalization,whichunder
minesstatesoverenity,anditsunderlyingprocesses,cre
atemorecomplex,dynamicenvironmentforinstitutional
building.Achievingnew,cosmopolitanlook,politicaleli
te,hascreatedmorevisiblegapbetweenthemandrestof
belongingsocieties.Futureofknowninstitutionsdepends
upontheirwillingnesstoaddressonallabovementioned
questions. Giving more attention to local communities,
publicpolicyandreadinesstosupportbasiccivicneeds,
canreducecurrentdemocraticdeficit,bringingbacklegi
timacytopoliticalinstitutionsandorder.Newinstitutional
theoriesdealwiththistopicdifferentlyfromtheoldone.In
forthcomingyears,wewillseerealpossibilitiesofmodels
given by new institutional conceptions trying toaddress
theseproblems.
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Сажетак
Ауторпишеопојмујавногуправљањаинеопходности
рефор мејавногсекторауполитичкомсистемуСрби
је.Дефинишетемељнепојмовеновогјавногменаџмен
та, јавногдобра, јавнефинансије, јавнеслужбе, јав
неуслугеијавнеуправенаосновучегаидентификује
динамичкоразвојни и функционални модел рефор ме
јавног сектора. Залаже се за предузетничкопрофи
табилни модел функционисања јавног сектора који
утиче на природу, карактер и функционисање поли
тичкогсистемаСрбије,иувеликојмеридетерминише
функционисањеполитичких институција у друштву.
Истотако,одређујепрофилјавногменаџера,струк
туру и међусобне односе система јавног управљања
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* На уч ни са вет ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног 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“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 
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1)ПРЕТПОСТАВКЕЈАВНОГУПРАВЉАЊА:
МЕНАЏМЕНТ,ЈАВНЕУСЛУГЕ,ДОБРА,СЛУЖБЕ...

Uпра вља ње или ме наџ мент је син те за те ма и пи са них кон це па та 
ста ри јих од јед ног ве ка, из те о ри ја о упра вља њу и на уч но со-

ци о ло шких ис тра жи ва ња.  Има, и по да та ка ко ји скре ћу па жњу на 
то да се ме наџ мент у по је ди ним об ли ци ма ко ри стио и мно го ра ни-
је, од но сно да су ста ри Егип ћа ни при ме њи ва ли функ ци је ме наџ-
мен та, као што су: пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и кон тро ла, при ли ком 
из град ње пи ра ми да (пре ко 4000 го ди на) или, пак, да је Алек сан-
дар Ве ли ки при ме нио еле мен те кла сич не ор га ни за ци је љу ди да би 
ко ор ди ни рао ак тив но сти у вој ним по хо ди ма. О не ким еле мен ти-
ма прак се и кон цеп та ме наџ мен та рас пра вља Со крат (400 го ди на 
п.н.е.) где ис ти че да је Рим ска им пе ри ја раз ви ла ор га ни за ци о ну 
струк ту ру ко ја је зна чај но по мо гла ко му ни ци ра ње. 

Као пи о ни ри у обла сти ме наџ мен та по ми њу се Р. Овен (R. 
Owen) и Ч. Ба баџ  (C. Bab ba ge). Ро берт Овен (1771-1858), бри тан-
ски ин ду стри ја лац и ре фор ма тор, био је ујед но је дан од пр вих ме-
на џе ра ко ји су спо зна ли и ува жи ли зна чај ор га ни за ци је и ре сур са, 
сма тра се да су те иде је тек ка сни је раз ви је не у би хеј ви о ри стич-
кој те о ри ји упра вља ња. За раз ли ку од Ове на, Ч. Ба баџ (1792-1871), 
ен гле ски ма те ма ти чар, усме рио се на ис тра жи ва ње ефи ка сно сти 
упра вља ња ка па ци те ти ма и ма те ри ја ли ма, и сма тра се пре те чом 
кла сич не кван ти та тив не те о ри је ме наџ мен та. 

Ме на џе ри се још на зи ва ју и су пер ви зо ри, од но сно над зор ни-
ци, за то што се прет по ста вља да су пер ви зор има су пер и ор ни ји 
увид у си ту а ци ју. 

Не ки ауто ри, пре да ва чи па и прак ти ча ри твр де да јав ни ме наџ-
мент тре ба ви ше да се усред сре ди на ру ко во де ће спо соб но сти, ка 
на при мер: по ста вља ње ви зи је и ци ље ва, ко му ни ци ра ње ви зи је и 
ци ље ва и во ђе ње дру гих ка ко би оства ри ли те ци ље ве. Ми сле да 
ме наџ мент мо ра би ти ви ше окре нут бу дућ но сти, пар ти ци па ти ван 
и над ле жан у то ме ка ко ће се ви зи је и ци ље ви оства ри ти. 

Мно ги рад ни ци под тер ми ном „ме наџ мент“ под ра зу ме ва ју 
гру пу љу ди (из вр ши о це и дру ге ме на џе ре) ко ји су пр вен стве но од-
го вор ни за до но ше ње од лу ка у ор га ни за ци ји.1)

1) Car ter McNa ma ra, MBA, PhD: BasicGuidetoLeadershipandSupervision,Introductionto
ManagementandSupervision, 1999, str. 2.
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По сто је мно ге де фи ни ци је ме наџ мен та али с по у зда но шћу 
мо же мо ис та ћи да је нај о бу хват ни ја сле де ћа ко ја ин си сти ра на то-
ме да је ме наџ мент „про цес раз во ја и се лек ци је ор га ни за ци о них 
ци ље ва и стра те ги ја и им пле мен та ци ја стра те ги ја кроз ко ор ди на-
ци ју и усме ра ва ње ор га ни за ци о них ре сур са (ка дро ва, фи нан си ја, 
ма те ри ја ла, опре ме и тех но ло ги је).“ Раз ли чи та схва та ња зна че ња 
ме наџ мен та мо же мо по де ли ти у че ти ри основ не гру пе: 1) де фи-
ни са ње ме наџ мен та као про це са; 2) де фи ни са ње ме наџ мен та као 
на уч не ди сци пли не или ве шти не; 3) де фи ни са ње ме наџ мен та као 
про фе си је и 4) де фи ни са ње ме наџ мен та као ка ри је ре или за ни ма-
ња.2)

Ка ко би бли же од ре ди ли и схва ти ли по јам јав ног ме наџ мен та, 
узе ће мо за при мер на уч не по сту ла те о ме наџ мен ту, др Мир ка Пе-
тро ви ћа ко ји твр ди: 1) ме наџ мент је про цес ко ор ди на ци је ак тив-
но сти дру гих љу ди од стра не јед не или ви ше дру гих осо ба ра ди 
оства ри ва ња ре зул та та, ко ји се не мо гу обез бе ди ти ан га жо ва њем 
са мо јед ног из вр ши о ца; 2) ме наџ мент је про цес од лу чи ва ња о ци-
ље ви ма ор га ни за ци о ног си сте ма и на чи ни ма њи хо вог оства ре ња; 
3) ме наџ мент је про цес од лу чи ва ња и кон тро ле ра да љу ди ра ди 
оства ре ња ци ље ва ор га ни за ци је; 4) ме наџ мент је про цес ра да са 
љу ди ма уз укљу чи ва ње оста лих ор га ни за ци о них ре сур са; 5) ме-
наџ мент је ве шти на упра вља ња по сред ством дру гих; 6) ме наџ мент 
је про цес при ла го ђа ва ња ор га ни за ци је усло ви ма и зах те ви ма окру-
же ња; 7) ме наџ мент је про цес ко јим се усме ра ва ју ак ци је кор по-
ра тив не гру пе пре ма де фи ни са ним ци ље ви ма; 8) ме наџ мент је ак-
тив ност ра ци о нал ног во ђе ња по сло ва у име кор по ра ци је и за ра чун 
вла сни ка ка пи та ла; 9) ме наџ мент је по себ на гру па љу ди, ко ја, у 
фор мал ној ор га ни за ци ји, оба вља функ ци ју ко ор ди на ци је и упра-
вља ња и 10) ме наџ мент је на уч на област, ко ја опи су је по ја ве у ор-
га ни за ци ји и усло ве окру же ња у ко ји ма се те по ја ве од и гра ва ју. 

Пе тро вић, исто та ко, на во ди пет основ них функ ци ја ме наџ мен-
та: пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, ка дров ска по ли ти ка, во ђе ње (ру ко-
во ђе ње) и кон тро ла. У обла сти јав ног упра вља ња: 1) Пла ни ра њем 
се де фи ни шу ци ље ви ор га ни за ци је и раз ви ја скуп ефи ка сних ак ци-
ја за њи хо во оства ри ва ње. У окви ру про це са пла ни ра ња раз ви ја се 
и скуп стра те ги ја и так ти ка, ко је обез бе ђу ју оства ре ње ор га ни за ци-
о них ци ље ва; 2) Ор га ни зо ва ње пред ста ва дру гу зна чај ну функ ци ју 
ме наџ мен та. Основ ни за да так ор га ни зо ва ња је ефи ка сно струк ту-
2) Проф. др Дра ган Су бо тић: Управљањељудскимресурсима, Бе о град, 2003, стр. 6.
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и ра ње ор га ни за ци о них по тен ци ја ла, ра ди оства ре ња де фи ни са них 
ци ље ва. Ова функ ци ја укљу чу је: по де лу ра да, ауто ри тет и де ле ги-
ра ње, ор га ни зо ва ње за ефи ка сно функ ци о ни са ње и ор га ни за ци о-
ну ди на ми ку; 3) Ка дров ска по ли ти ка пред ста вља зна ча јан сег мент 
ор га ни за ци о ног ме наџ мен та. Она укљу чу је: про на ла же ње и из бор 
ка дро ва и упра вља ње ка дров ским ре сур си ма ор га ни за ци је (адап-
та ци ју и обу ку, на пре до ва ње, раз вој и ино ва ци ју зна ња ка дро ва); 
4) Во ђе ње – ру ко во ђе ње је че твр та зна чај на функ ци ја ме наџ мен та. 
Ова функ ци ја укљу чу је: пра ће ње рад них ре зул та та, ор га ни за ци-
о но ко му ни ци ра ње и мо ти ва ци ју ка дро ва; 5) Функ ци ја кон тро ле 
об у хва та утвр ђи ва ње стан дар да, ме ре ње оства ре них ре зул та та са 
утвр ђе ним стан дар ди ма и пред у зи ма ње ко рек тив них ак ци ја.3)

Упра вља ње ре сур си ма у ор га ни за ци ји ре а ли зу је се на два 
основ на хи је рар хиј ска ни воа: а) стра те гиј ском упра вља њу и б) 
опе ра тив ном упра вља њу ре сур си ма ор га ни за ци је.4)

Јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му се мо же по сма тра ти 
кроз три основ на под си сте ма по ве за на раз ли чи тим ни во и ма хи-
је рар хиј ске струк ту ре: опе ра тив ном, ко ор ди на тив ном и стра те-
гиј ском под си сте му. Опе ра тив ни под си стем од но сно, опе ра тив но 
јав но упра вља ње под ра зу ме ва опре де ље ност за већ про ве ре ну тех-
но ло ги ју пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња и упра вља ња у си сте му. Овај 
ни во ка рак те ри ше ма ли ути цај спољ не сре ди не, ве ћа за тво ре ност 
и крат ко роч ност у јав ним ак тив но сти ма од но сно јав ној по ли ти ци. 
Под си стем се ба ви ре а ли за ци јом не по сред них за да та ка и ци ље ва, а 
од ре ђу ју га „днев не“ ак тив но сти по треб не за кон ти ну и ра ну и ефи-
ка сну јав ну упра ву, од но сно, јав ну по ли ти ку. 

Ко ор ди на циј ски под си стем је ори јен ти сан и усме рен на ко-
ор ди на ци ју раз ли чи тих је ди ни ца (по ли тич ких су бје ка та и ин сти-
ту ци ја си сте ма), уну тар ор га ни за ци је и ак тив но сти ко је се из ме ђу 
њих од ви ја ју. Циљ овог ни воа је ин тер пре та ци ја ду го роч них ци ље-
ва и њи хо во пре тва ра ње у кон крет не и спе ци фич не ци ље ве и за дат-
ке ор га ни за ци о них је ди ни ца. Ме наџ мент на овом ни воу обез бе ђу је 
ин пут ма те ри ја ла, зна ња и ин фор ма ци ја за опе ра тив ни ни во. 

Стра те гиј ски под си стем по ве зу је ор га ни за ци ју са око ли ном. 
То је ни во вр хун ског ме наџ мен та (Top Ma na ge ment) на ко ме се де-
фи ни ше стра те ги ја, ду го роч но пла ни ра раз вој ор га ни за ци је, ци ље-
ви и на чи ни за оства ре ње истих. Од лу чи ва ње се за сни ва у нај ве ћем 
3) Проф. др Дра ган Су бо тић: Управљањељудскимресурсима, Бе о град, 2003, стр. 5-7.
4) Исто, стр. 11-13.
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де лу на осно ву про су ђи ва ња и ин ту и ци је. Стра те гиј ски ни во упра-
вља ња обез бе ђу је ни во оп стан ка ор га ни за ци је. Тре ба до да ти да су 
сви ови под си сте ми ме наџ мен та ме ђу соб но ис пре пле та ни и ве о ма 
их је те шко ја сно де фи ни са ти. 

Раз ма тра ње јав ног ме наџ мен та кроз на ве де на три ни воа од ре-
ђу је по сто ја ње тзв. три „ли ни је ауто ри те та“ и стро го хи је рар хиј-
ске од но се од вр ха до дна ор га ни за ци је. Сто га је мо гу ће раз лу чи ти 
три ни воа ме наџ мен та у јав ном сек то ру: 1) ни жи ме на џе ри има ју 
за да так да усме ра ва ју и кон тро ли шу ре сур се на нај ни жем ни воу 
ор га ни за ци је. Њи хо ва пре вас ход на ду жност је у ре ша ва њу тех нич-
ких про бле ма, ква ли те ту и кван ти те ту ра да, из вр ша ва њу за да та ка 
по ма га њу и са ве то ва њу рад ни ка у из вр ша ва њу за да та ка у јав ном 
сек то ру; 2) сред њи ме на џе ри се ба ве раз ли чи тим по сло ви ма уну-
тар сред њег ме наџ мен та, од но сно кон тро ли шу ак тив но сти уну тар 
ор га ни за ци о не је ди ни це јав ног сек то ра (јав но пред у зе ће, уста но ва, 
аген ци ја и слич но); 3) вр хов ни ме на џе ри за ду же ни су за усме ра ва-
ње укуп не ак тив но сти од но сно, ор га ни за ци је јав ног сек то ра и њен 
успех.

Циљ  јав ног упра вља ња ни је, ка ко се то нај че шће ми сли, мак-
си ми зи ра ње про фи та, већ обез бе ђе ње оп стан ка ор га ни за ци је. Про-
фит је сте си но ним ег зи стен ци је јав ног сек то ра, ње го во мак си ми-
зи ра ње од но сно стал ни до ток, обез бе ђу је оп ста нак и про спе ри тет 
дру штва, јав ног сек то ра, од но сно функ ци о ни са ње др жа ве. Је дан 
од во де ћих ин ду стри ја ла ца Ја па на ка же „про фит ни је циљ или ми-
си ја, он је алат ка“. Про фит је слу жба дру штва. За јав но пред у зе ће 
слу же ње дру штву са сто ји се пре вас ход но у пру жа њу ро ба и услу га 
ко је дру штво же ли и ко је су му по треб не, а про фит је оно што до-
би ја као на гра ду за сво ју дру штве ну де лат ност. Да кле, про фит ни је 
циљ, он је нео п хо дан за функ ци о ни са ње дру штва, од но сно, др жа-
ве. За то је ва жна ре фор ма јав ног сек то ра уну тар по ли тич ког си сте-
ма, јер, тре ба да омо гу ћи флек си бил ни ји, оп ти мал ни ји и функ ци о-
нал ни ји по ли тич ки си стем у дру штву.

1. си стем од лу чи ва ња, чи је од лу ке има ју на ро чи ту ре ле ван ци-
ју: јер пред ста вља ју „ауто ри та тив ну ало ка ци ју вред но сти“; 

2. санк ци је ва же за чи та во дру штво (Da vid Easton: wi wi.uni... 
Po li tik be grif fe; Па вле Јо ва но вић, Не над Ди ми три је вић: Са вре ме ни 
по ли тич ки си стем, 1).
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На ве де не де фи ни ци је по ли тич ког си сте ма мо гу се кла си фи ко-
ва ти на: уже и ши ре, са др жин ске и фор мал не, опи са не и ана ли тич-
ке итд. По ли тич ки си стем спа да у по ли тич ку ди мен зи ју по ли ти ке.5)

1.Менаџмент,јавнеуслуге,службе

Ка да је реч о јав ном упра вља њу, а ти ме у ши рем сми слу и јав-
ној по ли ти ци, ме наџ мен ту обич но се ви де два усло ва за свр ста ва ње 
не ке про из вод ње (до бра, јав не услу ге или услу ге) у обла сти јав них 
услу га: пр во, реч је о про из во ди ма или услу га ма ко ји се сма тра ју 
то ли ко нео п ход ним да зах те ва ју јав но ре гу ли са ње, вла сни штво или 
функ ци о ни са ње; дру го, ор га ни зу ју се на прин ци пу мо но по ла. Пр-
ви услов ну жно на ме ће пи та ње шта је за пра во есен ци ја лан про из-
вод или услу га. Од го вор за ви си од ме ста и вре ме на, од еко ном ског 
и тех нич ког раз вит ка, дру штве них оби ча ја и пси хо ло ги је. Дру го, 
при ро да де лат но сти је та ква да ње на мо но пол ска ор га ни за ци ја ну-
ди ве ћу ефи ка сност не го ор га ни зо ва ње на  кон ку рент ским прин ци-
пи ма. Због при ро де про из во да и услу га и не до стат ка ор га ни зо ва ња 
њи хо ве про из вод ње на кон ку рент ским осно ва ма, дру штво мо ра да 
иза бе ре јед ну од две ал тер на ти ве: њи хо во ор га ни зо ва ње на осно ву 
јав не сво ји не, или на осно ву при ват не сво ји не с на гла ше ним јав-
ним ре гу ли са њем (пр ва ал тер на ти ва је ши ре при хва ће на у Евро пи, 
дру га у САД).

У обла сти јав ног сек то ра обич но спа да ју: са о бра ћај, те ле ко му-
ни ка ци је, снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом, во дом и га сом, лу ке. 
Ши ро ко је при хва ће но гле ди ште да јав не упра ве у свом функ ци о-
ни са њу тре ба да за до во ље сле де ће прин ци пе: да оп слу жу ју це ло-
куп но ста нов ни штво; да да ју од го ва ра ју ће услу ге; да их да ју по 
уме ре ној це ни; да не при ме њу ју ни ка кву дис кри ми на ци ју. По што 
не по сто је кон ку рент ске сна ге, ну жно је дру штве но ре гу ли са ње 
ових де лат но сти ко је тре ба да обез бе ди ре а ли за ци ју на ве де них 
прин ци па.“6)  Јав ни ка пи тал је оп шти на зив за све вр сте ка пи та ла 
ко ји ни је у вла сни штву по је ди на ца и њи хо вих де о нич ких удру же-
ња. Ја вља се два основ на ви да: као ка пи тал др жав них уста но ва и 
као ка пи тал ра зних ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Раз ли ку је се од 
при ват ног ка пи та ла и по то ме што му про фит ни је је ди ни а по не-
кад ни глав ни кри те ри јум ула га ња и по сло ва ња, већ се при то ме 
ру ко во ди и мно гим дру гим мо ти ви ма и ци ље ви ма. Они ни су по-
5) Ра ди вој Сте па нов: Уводуполитикуиполитичкисистем, Но ви Сад, 2008, стр. 144-145.
6) Економскаенциклопедија, Бе о град, 1976.
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сто ја ни и да ти јед ном за у век већ се вре ме ном а и за ви сно од си ту-
а ци је ме ња ју и при то ме ком би ну ју у раз ли чи тим од но си ма и са 
раз ли чи тим ва же њи ма.

Др жав ни ка пи тал је нај ста ри ји об лик јав ног ка пи та ла и ја вља 
се у раз ли чи тим об ли ци ма кроз чи та во раз до бље ка пи та ли зма. Све 
до Дру гог свет ског ра та тај се ка пи тал огра ни ча вао углав ном на 
ула га ња у оне гра не про из вод ње ко је су пред ста вља ле др жав ни 
мо но пол (про из вод ња со ли, про из вод ња ду ва на) и има ле за свр ху 
при ба вља ње сред ста ва за по кри ће др жав них тро шко ва, или, пак, 
на ула га ња у објек те ко ји су би ли од ви тал ног ин те ре са за ка пи-
та ли стич ку кла су (же ле знич ке пру ге, пу те ви) а ње ни при пад ни ци 
као по је дин ци ни су има ли ин те ре са за та ула га ња јер им ни су би ла 
до вољ но рен та бил на и зах те ва ла су огром на сред ства.7)

Под јав ним услу га ма обич но под ра зу ме ва мо оне ко је се сма-
тра ју то ли ко нео п ход ним да зах те ва ју јав но ре гу ли са ње, те јав но 
вла сни штво или функ ци о ни са ње под кон тро лом јав не вла сти, од-
но сно на прин ци пу мо но по ла. Ту спа да ју јав ни са о бра ћај, те ле ко-
му ни ка ци је, снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом, во дом и га сом, и 
др. У свом де ла њу и функ ци о ни са њу, јав не услу ге тре ба да за до во-
ље не ке кри те ри ју ме, при че му је ва жно да оне, ко је су мо но пол ски 
ор га ни зо ва не, обез бе ђу ју (и ну де)  ве ћу ефи ка сност и ра ци о нал-
ност не го ор га ни зо ва ње на кон крет ним прин ци пи ма. Ина че, оне 
обич но тре ба да за до во ље сле де ће прин ци пе: да оп слу жу ју це ло-
куп но ста нов ни штво, те да не при ме њу ју ни ка кву дис кри ми на ци-
ју ме ђу ко ри сни ци ма. Ускла ђи ва ње ин те ре са да ва о ца и ко ри сни ка 
услу га ов де се вр ши пу тем др жав ног ре гу ли са ња. Уко ли ко ор га ни-
за ци ја, ко јој је по ве ре но вр ше њу од ре ђе них услу га, не обез бе ђу је 
од го ва ра ју ће услу ге, над ле жни др жав ни – ре гу ла тив ни ор ган, мо-
же јој од у зе ти овла шће ње да се ба ви по ве ре ним по слом. 

Јав на кор по ра ци ја је је дан од об ли ка др жав ног при вред ног 
пред у зе ћа у тр жи шним при вре да ма, по себ но у ан гло сак сон ским 
зе мља ма (енгл. pu blic cor po ra tion pro per). Осни ва се, по пра ви лу, 
по себ ним за ко ном у обла сти ма, од но сно гра на ма при вре де у ко ји-
7) Ви ше се овај ка пи тал раз ви ја по сле Дру гог свет ског ра та ка да мно ге зе мље при бе-

га ва ју на ци о на ли за ци ји круп ни јих пред у зе ћа, ба на ка и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва. Уз 
то,  при ку пља ју део рас по ло жи ве аку му ла ци је и вр ше вла сти те ин ве сти ци је, по себ но у 
објек те за ко је при ват ни ка пи та ли сти ни су за ин те ре со ва ни, а за ре про дук ци ју ка пи та ла 
и раз вој при вре де су нео бич но ва жни. Та кав ка рак тер има ју ула га ња у екс трак тив ну 
ин ду стри ју, сред ства ко му ни ка ци је и са о бра ћа ја, ула га ња у атом ску енер ги ју, у све мир-
ска ис тра жи ва ња и та ко да ље. Све ве ћу ва жност има ју и сред ства ко ја мо дер на др жа ва 
ула же у на уч но и стра жи вач ки рад. Исто,
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ма је др жа ва по себ но за ин те ре со ва на. Чла но ве управ ног од бо ра, 
од но сно дру ге ор га не упра вља ња јав не кор по ра ци је нај че шће име-
ну је вла да. Ни је до пу ште но осни ва ње јав не кор по ра ци је у об ли-
ку ак ци о нар ског дру штва. Са ма јав на кор по ра ци ја обич но оба вља 
дво ја ку де лат ност: при вред ну де лат ност и од ре ђе ну јав ну слу жбу 
(че сто са овла шће њи ма ко ја ина че при па да ју др жав ним ор га ни ма). 
Ка да оба вља при вред ну де лат ност, јав на кор по ра ци ја има прав ни 
по ло жај сли чан оста лим при вред ним пред у зе ћи ма. У оба вља њу 
јав не слу жбе јав на кор по ра ци ја се тре ти ра као јед на вр ста др жав-
ног ор га на. Јав на кор по ра ци ја је за свој рад од го вор на вла ди пре ко 
над ле жног ре сор ног ми ни стра. Ова вр ста пред у зе ћа је нај ви ше за-
сту пље на у Ве ли кој Бри та ни ји, САД, а у но ви је вре ме и у Фран цу-
ској.

Јав на слу жба пред ста вља ор га ни за ци ју јав но-прав ног ка рак те-
ра ко ја оп слу жу је од ре ђе ним услу га ма ста нов ни ке на од ре ђе ном 
под руч ју. Ов де је у пи та њу јав ни ин те рес за до брим функ ци о ни-
са њем ових слу жби, па је нео п ход на ре гу ла тив на функ ци ја др жа ве 
у ци љу га ран то ва ња и обез бе ђе ња за јед нич ког ин те ре са ста нов ни-
штва – од ре ђе не те ри то ри је, тј. по тро ша ча. Ти пи чан при мер јав-
них слу жби су: во до вод, ка на ли за ци ја, град ски са о бра ћај, елек тро-
ди стри бу ци ја, и др. У ства ри, ло ги ка ових ин сти ту ци ја је у то ме, 
што се не ка под руч ја дру штве не по тро шње, не мо гу „оства ри ти“ 
у тр жи шном про це су, а зна чај на су, нео п ход на су, за жи вот од ре ђе-
не за јед ни це и ње них ста нов ни ка. За то ову по тро шњу ор га ни зу је 
др жа ва, од ре ђу ју ћи ин сти ту ци о нал ну струк ту ру по тро шње, оквир 
уво ђе ња еко ном ских од но са и усло ве пру жа ња услу га ко ри сни ци-
ма.

Јав не фи нан си је чи не фи нан сиј ска ак тив ност, по ја ве и од но си 
у ве зи са „при ба вља њем, рас по де лом и тро ше њем фи нан сиј ских 
сред ста ва ко је вр ше др жа ва и дру ги јав но прав ни ко лек ти ви те ти, 
ор га ни и уста но ве ра ди за до во ља ва ња дру штве них по тре ба. Јав не 
фи нан си је има ју сво је спе ци фич но сти и за ко ни то сти, сво је ин сти-
ту ци је и ин стру мен те за оства ри ва ње ци ље ва ко ји ма слу же и оне 
се раз ли ку ју од при ват них по слов них и дру гих фи нан си ја, не јав-
но прав них те ла и по је ди на ца (у за пад ној те о ри ји се сто га го во ри 
о „јав ној еко но ми ји“). Основ ни су бјек ти јав них фи нан си ја су др-
жа ва, дру штве ни ор га ни и уста но ве ко је оства ру ју јав не, дру штве-
не функ ци је чи је из вр ша ва ње зах те ва рас по ла га ње фи нан сиј ским 
сред стви ма. Јав не фи нан си је об у хва та ју две основ не обла сти – јав-
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не при хо де и јав не рас хо де, по ве за не у ра ци о на лан и ко хе рен тан 
си стем, пре ко по себ них об ли ка и ин стру ме на та фи нан си ра ња; бу-
џет, јав них фон до ва, фи нан сиј ских пла но ва и слич но. Јав ни при-
хо ди се оства ру ју из на ци о нал ног до хот ка, ма њим де лом из вор-
ним пу тем (из имо ви не и пред у зе ћа), а пре те жно пре ра спо де лом 
до хот ка пре ко по ре за, зај мо ва или мо не тар ном екс пан зи јом. До ма-
ћи при хо ди мо гу евен ту ал но би ти по ве ћа ни и тран сфе ром до хот-
ка дру гих зе ма ља (по моћ, по кло ни, зај мо ви). Ме то ди, од но сно ин-
стру мен ти ко је „јав на ру ка“ ко ри сти за ре а ли за ци ју нај ве ћег де ла 
сво јих при хо да осла ња ју се на при ну ду, на „им пе ри ју“ јав не вла сти 
и оправ да ње јав ним (дру штве ним) ин те ре сом. Тр жи шни кри те ри-
ју ми ни су свој стве ни јав ним фи нан си ја ма при фор ми ра њу ни при 
упо тре би (тро ше њу) јав них при хо да. Јав на те ла, ор га ни и уста но ве 
има ју спе ци фич не ци ље ве по тро шње. По кре тач ове по тро шње су 
јав не функ ци је, ко је су за ви сне од ма те ри јал не ба зе, и по себ них 
ци ље ва еко ном ске, фи скал не и со ци јал не по ли ти ке дру штва.“8) За 
раз у ме ва ње нео п ход не ре фор ме јав ног сек то ра, по треб но је раз ли-
ко ва ти при ват на и јав на до бра.

На и ме, при ват на до бра „по се ду ју свој ства као што су ри вал на 
по тро шња и мо гућ ност ис кљу че ња, док јав на до бра ка рак те ри шу 
не ри вал на  по тро шња и не мо гућ ност ис кљу че ња. До бра у ве зи с 
ко ји ма не по сто ји ри вал на по тро шња и из ко јих је ис кљу че ње не-
мо гу ће пред ста вља ју чи ста јав на до бра. 

Упра вља ње др жа вом сма тра Јо зеф Шти глиц, јед но је од „нај-
зна чај ни јих јав них до ба ра: сви ми има мо ко ри сти од бо ље, ефи-
ка сни је и од го вор ни је др жа ве. У ства ри, „до бра др жа ва“ по се ду је 
оба свој ства јав них до ба ра; из ко ри сти ко је она пру жа, те шко је и 
не по жељ но ис кљу чи ти би ло ког по је ди на ца. Ако је др жа ва спо соб-
на да не сма њу ју ћи обим сво јих услу га бу де ефи ка сни ја и да сма-
њи по ре зе, сви има ју ко ри сти. По ли ти чар ко ме ово по ђе за ру ком 
мо же да до би је не што за уз врат, али то је са мо де лић ко ри сти ко је 
до би ја ју оста ли. По себ но тре ба ис та ћи да они што су гла са ли про-
тив по ли ти ча ра ко ји је ус пео ово да оства ри до би ја ју исто ко ли ко 
и они ко ји су се ан га жо ва ли у ње го вој кам па њи, али и по је дин ци 
ко ји ни су гла са ли и бес плат ни ко ри сни ци, тј. они што су на сто ја ли 
да ис ко ри сте по ли тич ке ак тив но сти дру гих.“9)

8) Исто, У ве зи ре фор ме јав них фи нан си ја, ви де ти: Ду шан Па вло вић, „Но ва кон тро ла за 
јав ну по тро шњу“, Политика, 2. ок то бар 2009.

9) Џо зеф Шти глиц: Економијајавногсектора, Бе о град, 2008, стр. 128, 149.
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Јав но до бро, ко лек тив но до бро, дру штве но до бро, пој мов но 
се као што смо већ на по ме ну ли, у осно ви и у еко ном ском сми слу, 
раз гра ни ча ва на ра зли ци из ме ђу јав них и при ват них до ба ра, од но-
сно на по де ли при вре де на др жав ни, јав ни и при ват ни сек тор. Пр ва 
ка рак те ри сти ка јав ног до бра је у то ме да се њи ме слу жи исто вре-
ме но ви ше осо ба, тј. ка да по је ди нац ко ри сти то до бро, дру ги ни су 
ис кљу че ни из мо гућ но сти, или из ре ал ног ко ри шће ња тог до бра 
(јав но осве тље ње, мо сто ви, пар ко ви, на ци о нал на од бра на, и др.).  
Дру га ка рак те ри сти ка јав ног до бра пак, по чи ва на чи ње ни ци да 
ни ко не мо же би ти ис кљу чен из ко ри шће ња јав ног до бра. Уз то, 
јав но до бро се раз ли ку је од при ват ног по то ме, што се при ват ним 
до бром ко ри сти по пра ви лу јед на осо ба, а ако хо ће ње га да ко ри сти 
и дру га, она мо ра пла ти ти тр жи шну це ну услу ге.10)  Јав на до бра су 
„нпр. раз не услу ге др жа ве на под руч ју од бра не, суд ства, обра зо ва-
ња, зна но сти, кул ту ре, здрав ства, ко му нал них де лат но сти, оп ште 
за ко но дав не ре гу ла ти ве и слич но. То су, ма ње или ви ше, ти пич на 
јав на до бра.

Јав на до бра су сва до бра ко ја слу же ве ћем бро ју ко ри сни ка и, 
што је вр ло ва жно, то су она до бра где укљу чи ва ње но вог ко ри сни-
ка не сма њу је за до вољ ство по сто је ћих и њи хов до та да шњи сте пен 
ко ри шће ња.11)

Јав ни сек тор, као што се ви де ло у де лу у ко јем се го во ри о „фи-
скал ном оп те ре ће њу, има зна чај не раз ме ре. Об ја шња ва ње за што је 
то та ко мо ра се по тра жи ти у окол но сти да тр жи шни ме ха ни зам ни-
је у ста њу да увек оства ри све еко ном ске функ ци је. На ста ју си ту-
а ци је у ко ји ма тр жи ште не мо же да ти оп ти мал не ре зул та те. У том 
слу ча ју се по ста вља пи та ње ка ко др жа ва мо же да ин тер ве ни ше а 
да се оства ри ефи ка сна пре ра спо де ла ре сур са.12)

10) Вук Ог ња но вић: Јавнефинансије, Бе о град, 2003, стр. 63.
11) Пе ро Јур ко вић: Јавнефинансије, За греб, 2007, стр. 16-17. На при мер, чист зрак ко ри-

сте под јед на ко сви; укљу чи ва ње но вог ко ри сни ка не ума њу је мо гућ ност ко ри ште ња 
тог истог зра ка по сто је ћим ко ри сни ци ма ни ти про из во ди до дат не тро шко ве. Да кле, 
код јав них до ба ра гра нич ни тро шак укљу чи ва ња но вих ко ри сни ка јед нак је ну ли; он 
јед но став но не по сто ји. Исто та ко, јав но се до бро мо ра по ну ди ти учи ни ти до ступ ним 
свим ко ри сни ци ма под јед на ким увје ти ма. Из то га сли је ди да ни је ла ко утвр ди ти пре-
фе рен ци је гле де ко ри ште ња по је ди них јав них до ба ра, јер их по тен ци јал ни ко ри сни ци 
не же ле от кри ти. Ни ко на и ме не ће из ра зи ти спрем ност да пла ти не ко јав но до бро ко је 
му је до ступ но бес плат но. Упра во за то се та до бра не мо гу раз мје њи ва ти на тр жи шту. 
Уме сто тр жи шта мо ра се про на ћи не ки дру ги ме ха ни зам ко јим би се при во ље ли ко ри-
сни ци да от кри ју сво је пре фе рен ци је за јав ним до бром.

12) др Мар ко Ра ди чић, др Бо жи дар Ра и че вић: Јавнефинансије:Теоријаипракса, Су бо-
ти ца, 2008, стр. 25. Мно ги су раз ло зи ко ји об ја шња ва ју ну жност, у та квом слу ча ју, 
при су ства јав ног сек то ра. Д. По по вић на во ди, по зи ва ју ћи се на R. i P. Ma sgrejv, да 
се сле де ћи раз ло зи мо ра ју по себ но има ти у ви ду, и то: 1) по тре ба за ус по ста вља њем 
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Обез бе ђи ва ње јав них до ба ра, сма тра ју М. Ра ди чић и Б. Ра и-
че вић, ва жно је за „функ ци о ни са ње сва ке др жа ве. У др жа ви по-
је дин ци за до во ља ва ју сво је по тре бе упо тре бом од го ва ра ју ћих јав-
них до ба ра и ужи ва њем од го ва ра ју ћих услу га. Јед но од основ них 
пи та ња ко је се мо же по ста ви ти је сте пи та ње вр сте и при ро де до-
ба ра и услу га ко је би јав ни сек тор тре ба ло да обез бе ди и у ко јем 
оби му. На ве де но пи та ње пред ста вља срж рас пра ве ко је се из го-
ди не у го ди ну во де по ве за но са пи та њем ко ме и ко ли ко сред ста ва 
при ку пље на јав ним при хо ди ма на ме ни ти за под ми ри ва ње јав них 
рас хо да. Од го во ри на пи та ња ко ја из њих про из и ла зе ве за на су за 
по ли тич ке од лу ке, те пред ста вља ју од нос по ли тич ких сна га у кон-
крет ној др жа ви. Др жа ва мо же да обез бе ди сле де ће вр сте јав них 
до ба ра: 1) чи ста јав на до бра; 2) не чи ста јав на до бра; 3) ме шо ви та 
јав на до бра и 4) за слу жна (ме ри тор на) јав на до бра. Чи ста јав на до-
бра има ју два ка рак те ри стич на свој ства: а) пр во, реч је о до бри ма 
у чи јој по тро шњи не ма ис кљу чи во сти (енг. no nex clu do bi lity);  б) 
дру го, реч је о до бри ма у чи јој по тро шњи не ма ри ва ли те та (енг. 
non ri val ness).13)

По сто је до бра (услу ге) ко је исто вре ме но има ју ка рак те ри сти-
ке и јав них и при ват них до ба ра (услу га), и по пра ви лу се ло кал-
но обез бе ђу ју. Реч је о тзв. ме шо ви тим до бри ма. Ти пи чан при мер 
ме шо ви тог јав ног до бра пред ста вља про тив по жар на за шти та. Реч 
је о до бру ко је у од ре ђе ним слу ча је ви ма пред ста вља јав но до бро, 

прав ног по кре та ко ји ће омо гу ћи ти не сме та но функ ци о ни са ње тр жи шних ин сти ту ци-
ја и ме ха ни за ма кон ку рен ци је; 2) обез бе ђи ва ње јав них до ба ра; 3) ре ша ва ње про бле ма 
тзв. екс тре ма ли ја; 4) спро во ђе ње по ли ти ке рас по де ле до хот ка и имо ви не у ме ри у ко јој 
ди стри бу ци ја ус по ста вља ња де ло ва њем тр жи шног ме ха ни зма не од го ва ра дру штве но 
схва ће ној пра вич но сти и 5) обез бе ђе ње ста бил но сти у еко ном ским кре та њи ма (на при-
мер, ви со ка за по сле ност и ни ска ин фла ци ја), као и сто пе при вред ног ра ста ко ја од го ва-
ра дру штве ним пре фе рен ци ја ма.

13) Не чи ста јав на до бра су до бра код ко јих ни су при сут не, или не у ис тој ме ри, све ка рак-
те ри сти ке чи стих јав них до ба ра. Док чи ста јав на до бра под ра зу ме ва ју да ни су мо гу ћи 
ри ва ли тет и ис кљу чи вост у по тро шњи, до тле је, по са мој де фи ни ци ји, из по тро шње 
не чи стих јав них до ба ра мо гу ће ис кљу чи ти по је ди не по тро ша че. То су до бра код ко јих, 
осим еле ме на та јав но сти, по сто је и еле мен ти при ват но сти. Дру гим ре чи ма, у пи та њу 
су до бра чи је би се обез бе ђи ва ње, ге не рал но по сма тра но, мо гло ор га ни зо ва ти на тр жи-
шним прин ци пи ма, као код при ват них до ба ра, али је ин те рес др жа ве да их ко ри сте сви 
гра ђа ни, од но сно сви при пад ни ци те за јед ни це. Ко рист ко ја се оства ру је ко ри шће њем 
тих до ба ра мо же се ин ди ви ду а ли зо ва ти. Реч је о са о бра ћај ни ца ма, обра зо ва њу, здрав-
стве ној за шти ти и слич ном. Про из вод ња, или ко ри шће ње на ве де них до ба ра, мо гли би 
се у на че лу ор га ни зо ва ти на тр жи шним прин ци пи ма, али је си гур но да би тро шко ви 
ис кљу чи ва ња тре ћих ли ца од ко ри шће ња би ли та ко ви со ки да се не ис пла ти пред у зи-
ма ти рад ње ко ји ма би се обез бе ђи ва ло да при ступ има ју са мо они ко ји су пла ти ли це ну 
(на при мер, пу шта ти у град са мо во за че ко ји су пар ти ци пи ра ли у тро шко ви ма из град ње 
улич не, или пут не мре же), од но сно др жа ва је за ин те ре со ва на да та квим до бри ма по је-
дин ци има ју при ступ не за ви сно од њи хо ве пла те жне спо соб но сти.
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бу ду ћи да сви гра ђа ни има ју под јед на ко пра во на тај вид за шти те. 
Mеђутим, ако у не кој ло кал ној за јед ни ци по сто ји са мо јед на ва тро-
га сна је ди ни ца, а по жар из би је на два раз ли чи та ме ста, он да ни је 
мо гу ће да јед на ва тро га сна ко ла бу ду на два ме ста исто вре ме но. То 
зна чи да ће од ре ђе ни гра ђа ни би ти ис кљу че ни из по тро шње овог 
јав ног до бра, док ће дру ги би ти „при ви ле го ва ни“ јер ће им би ти 
пру же на про тив по жар на за шти та.“14)

Ова те о риј ска као и прак тич на раз гра ни че ња јав них до ба ра од 
ве ли ког су зна ча ја за функ ци о ни са ње мо дер не др жа ве, а по себ но за 
ка па ци тет по ли тич ких и еко ном ских ин сти ту ци ја по ли тич ког си-
сте ма. Од нос јав но-при ват но се по ја вљу је као dif fe ran tia spe cif fi ca 
јав не по ли ти ке у свим по љи ма.

По че му се  ин сти ту ци је ко је смо озна чи ли „као „др жав не“, 
пи та се Јо зеф Шти глиц, раз ли ку ју од „при ват них ин сти ту ци ја? По-
сто је две ва жне раз ли ке. Пр во, у јед ној де мо крат ској зе мљи по је-
дин ци за ду же ни за упра вља ње др жав ним ин сти ту ци ја ма иза бра ни 
су, или на и ме но ва ни од стра не не ког ко је иза бран (од но сно, на и-
ме но ва ни од стра не не ког ко га је на и ме но вао не ко ко је иза бран...). 
„Ле ги ти ми тет“ осо бе ко ја се на ла зи на не ком по ло жа ју по ти че ди-
рект но или ин ди рект но од из бор ног про це са. на су прот то ме, оне 
што су од го вор ни за упра вља ње ком па ни јом „Ge ne ral mo tors“ иза-
бра ли су ак ци о на ри те ком па ни је, док су они за ду же ни за упра вља-
ње при ват ним фон да ци ја ма (као што су Ро ке фе ле ро ва или Фор до-
ва фон да ци ја) иза бра ни со стра не управ них од бо ра ко ји са ми се бе 
име ну ју.

Дру го, др жа ва, за раз ли ку од при ват них ин сти ту ци ја, по се ду је 
од ре ђе на пра ва. Она има пра во да вас при мо ра да пла ти те по рез 
(и да вам, уко ли ко то не учи ни те, за пле ни имо ви ну и/или да вас 
по ша ље у за твор). Она има пра во и да вам уз пра вич ну на кна ду у 
оп штем ин те ре су оду зме имо ви ну (што се на зи ва пра вом на екс-
про при ја ци ју). При ват не ин сти ту ци је и по је дин ци не са мо што не-
ма ју пра во да спро во де ме ре при ну де, већ др жа ва у ства ри огра ни-
ча ва пра ва по је ди на ца да на дру ге пре но се слич на овла шће ња. На 
при мер, др жа ва вам не до зво ља ва да са ми се бе про да те у ро бље. 
На су прот др жав ним, сви об ли ци при ват не раз ме не су до бро вољ-
ни. Ме ни мо же да бу де по треб на ва ша имо ви на да бих из гра дио 
по слов ну згра ду, али не мо гу да вас при мо рам да ми је про да те. Ја 
14) Исто, стр. 25-27.
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мо гу да ми слим да је не ки по сао ко ри стан за обо је, али не мо гу вас 
при мо ра ти да се у тај по сао укљу чи те...“15)

За пра во, сма тра Шти глиц, де фи ни ше мо сле де ће вр сте дру-
штве них ак тив но сти: а) ус по ста вља ње прав ног си сте ма – нео п ход-
ног за функ ци о ни са ње тр жи шне при вре де; б) про из вод ња до ба ра 
- од бра на, обра зо ва ње, по штан ске услу ге; в) ути цај на оно што 
про из во ди при ват ни сек тор пу тем суб вен ци ја, по ре за, кре ди та и 
ре гу ли са ња; г) на бав ке до ба ра и услу га од при ват ног сек то ра, ко ји-
ма др жа ва за тим снаб де ва фир ме и до ма ћин ства; д) пре ра спо де ла 
до хот ка. 

Да кле, на во ди Јо зеф Шти глиц, 1. др жа ва игра „ви ше уло га: а) 
она обез бе ђу је основ ни прав ни оквир у ко јем жи ви мо; б) она ре гу-
ли ше при вред не ак тив но сти, не ке под сти че ти ме што их суб вен ци-
о ни ше, а не ке обес хра бру је ти ме што их опо ре зу је; в) она про из во-
ди до бра и обез бе ђу је кре ди те, га ран ци је за зај мо ве и оси гу ра ње; г) 
она на ба вља до бра и услу ге, укљу чу ју ћи и оне ко је про из во де при-
ват не фир ме (као што су про из во ђа чи оруж ја); д) она вр ши пре ра-
спо де лу до хот ка, та ко што га пре но си с јед них на дру ге по је дин це; 
ђ) она обез бе ђу је со ци јал но оси гу ра ње за пен зи је, за слу чај не за-
по сле но сти за слу чај ин ва ли ди те та, као и за здрав стве ну за шти ту 
ста рих ли ца.  2. Обим др жав них рас хо да у од но су на БДП да нас је 
мно го ве ћи не го што је то био пре 40 го ди на. Ве ћи део овог по ве-
ћа ња при пи су је се ве ћим пла ћа њи ма за со ци јал но оси гу ра ње. 3. 
Ре ла тив на ве ли чи на јав ног сек то ра у Сје ди ње ним Др жа ва ма ма ња 
је не го у ве ћи ни зе ма ља За пад не Евро пе. 4. Три глав не обла сти др-
жав них рас хо да је су од бра на, со ци јал но оси гу ра ње и обра зо ва ње. 
На њих је 1996. го ди не от па да ло 65% др жав них рас хо да. 5. Глав-
ни из вор при хо да фе де рал не вла де пред ста вља ју по рез на при ход 
гра ђа на, за тим по рез на фонд за ра да, по рез на до бит пред у зе ћа, 
као и ца ри не и ак ци зе. 6. Глав ни из вор при хо да са ве зних др жа ва 
и ло кал них ор га на вла сти пред ста вља ју по рез на про мет, по рез на 
имо ви ну и по рез на при ход гра ђа на. 7. Устав САД пру жа основ ни 
оквир за др жав ну упра ву. Он пред ви ђа из ве сна огра ни че ња у ве зи 
с по ре зи ма ко ји се мо гу уво ди ти, али не и ефек тив на огра ни че ња у 
ве зи с тим на шта др жа ва мо же да тро ши свој но вац. 8. Де фи цит – 
раз ли ка из ме ђу др жав них рас хо да и при хо да – енорм но се по ве ћа ва 
по чев ши од 1981. го ди не, та ко да је укуп но ре ал но за ду же ње, аку-
му ли ра но са мо у пе ри о ду од 1981. до 1987, би ло јед на ко укуп ном 
15) Исто, стр. 11.
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ре ал ном за ду же њу аку му ли ра ном то ком пр ва два ве ка по сто ја ња 
ове зе мље. Ме ре за сма ње ње де фи ци та пред у зе те 1990. и про ши-
ре не 1993. го ди не, исто као и при вред ни раст, омо гу ћи ле су да се 
1998. оства ри су фи цит. 16)

На осно ву прет ход ног, под јав ним сек то ром под ра зу ме ва мо 
„раз не об ли ке ор га ни зо ва но сти по је ди них при вред них су бје ка-
та пу тем ко јих др жа ва, од но сно ње ни ло кал ни огра ни, обез бе ђу ју 
оства ри ва ње од ре ђе них ин те ре са у по је ди ним обла сти ма при вре-
ђи ва ња. Јав ни сек тор под ра зу ме ва и део на ци о нал не при вре де за 
ко ју др жа ва има од ре ђе ну од го вор ност.

Зна чај јав ног сек то ра огле да се у то ме, што се пу тем ње га ма те-
ри ја ли зу је оства ри ва ње јав них ин те ре са ло ци ра них у ра зним обла-
сти ма, ко је су зна чај не за дру штво као це ли ну. У том сми слу, са 
аспек та ор га ни за ци је и по сло ва ња јав ног сек то ра, а по себ но јав них 
пред у зе ћа, од по себ ног је зна ча ја са гле да ва ње од ред ни ца јав ног 
ин те ре са, не до во де ћи у пи та ње њи хо ву де лат ност, ко ја се огле да 
у чи ње ни ци да су то при вред ни су бјек ти ко ји у тр жи шним усло ви-
ма при вре ђи ва ња на ла зе раз лог свог по сто ја ња и при вре ђи ва ња.“17) 
По сло ва ње јав ног сек то ра ка рак те ри шу знат не олак ши це у „по сло-
ва њу да те од стра не др жа ве и ње них ор га на ко је се огле да ју, ка ко у 
сти му ла тив ним ме ра ма, та ко и у да ва њу од ре ђе них кон це си ја као 
што су по ре зи, до та ци је, раз ли чи та пра ви ла и од но си ко ји има ју 
ути цај на оп шту до бро бит. Циљ др жа ве је да мак си ми зи ра оп шту 
до бро бит и ре а ли зу је ма кро е ко ном ске ци ље ве.

Ме ђу тим, др жав на ре гу ла ти ва јав них пред у зе ћа по не кад ни-
је до бро де фи ни са на или што је још че шће, не а де кват но или не-
до вољ но се спро во ди. Др жа ва по не кад ме ња и свој од нос пре ма 
јав ним пред у зе ћи ма, што им пли ци ра од су ство по у зда них кри те ри-
ју ма ка да се рас пра вља о стра те ги ји оства ри ва ња пла ни ра них ци-
ље ва у овој обла сти.18)

Пре ма то ме јав не слу жбе и јав на упра ва функ ци о ни шу у 
окви ру „ван при вред них де лат но сти, као што су: вр ше ње на уч не, 
кул тур не, про свет не, здрав стве не, со ци јал не де лат но сти, као и у 
окви ру при вред не де лат но сти као на при мер у са о бра ћа ју, ПТТ-у, 
елек тро при вре ди и др. Све ове де лат но сти функ ци о ни шу у окви ру 

16) Исто, стр. 49-50.
17) Проф. др Све то лик Ко ста ди но вић: Управљање јавним сектором (скрип та), Бе о град, 

2002, стр. 14. Упо ре ди: Менаџментјавнимсектором, Бе о град, 2008.
18) Исто, стр. 15.
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јав ног сек то ра чи ме је уре ђе на чи та ва јед на прав на кон струк ци ја 
ко ја има си стем ски ка рак тер.

Мо де ли упра ве ко ји да нас пре о вла ђу ју у раз ви је ним зе мља ма 
(по себ но европ ским) про из и ла зе из кон цеп ци је со ци јал не функ ци-
је др жа ве и упра ве. Пр во бит ни кон цепт прав не др жа ве у сми слу да 
је прав на др жа ва она у ко јој је вр ше ње вла сти ре гу ли са но пра вом, 
за ме њу је кон цепт со ци јал не др жа ве (wel fa re sta te) од но сно др жа ве 
ко ја се ста ра о до бро би ти сво јих гра ђа на и оп штем дру штве ном, 
кул тур ном и со ци јал ном бла го ста њу. Ове про ме не у те о риј ском 
при сту пу, до ве ле су и до про ме не кон цеп та др жав не упра ве (упра-
ве као вла сти) и ства ра ња кон цеп та упра ве као си сте ма за со ци јал-
ну ре гу ла ци ју дру штве них про це са пре ма ко ме се вр ше ње управ-
них ак тив но сти не мо же све сти ис кљу чи во на вр ше ње др жав не 
вла сти већ оно мо ра об у хва ти ти и вр ше ње оних ак тив но сти ко јим 
се ства ра ју нео п ход ни усло ви за не сме тан – жи вот и рад гра ђа на 
и на пре дак дру шта ва као це ли не. Ове про ме не у те о риј ском при-
сту пу, ве за не су за ин сти тут јав не слу жбе ко ју је нај пре ство ри ла 
прак са фран цу ског Др жав ног са ве та, а за тим раз ра ди ла фран цу ска 
те о ри ја ад ми ни стра тив ног пра ва. 

Те о ри ја јав них слу жби оста ла је основ за про ши ре ње те о риј-
ског пој ма упра ве у функ ци о нал ном и ор га ни за ци о ном сми слу. 
Ова је те о ри ја, по чет ком 20. ве ка, у раз ви је ним европ ским зе мља ма 
у скла ду са со ли да ри стич ким кон цеп ци ја ма, до ве ла до на пу шта ња 
кон цеп та др жав не упра ве, од но сно упра ве као вла сти и до ве ла до 
ус по ста вља ња кон цеп та упра ве као де лат но сти од оп штег ин те ре-
са, об у хва та ју ћи при том, ка ко ауто ри та тив не та ко и не а у то ри та-
тив не ак тив но сти упра ве. У том сми слу, те о риј ски по јам упра ве у 
функ ци о нал ном и ор га ни за ци о ном сми слу, да нас се че сто озна ча ва 
пој мом јав на слу жба. Јав не слу жбе се осни ва ју ра ди за до во ље ња 
од ре ђе них по тре ба од оп штег ин те ре са. Оп шти ин те рес пред ста-
вља су штин ски еле мент при од ре ђи ва њу пој ма јав не слу жбе.“19)

На су прот „др жав ном“ и „кла сном“ мо де лу др жа ве, „кон цеп-
ту ал ни и ре ал ни мо де ли ко ји да нас пре о вла ђу ју у раз ви је ним зе-
мља ма (по себ но европ ским) про из и ла зе из кон цеп ци је со ци јал не 
функ ци је др жа ве и ње не уло ге у оства ри ва њу оп ште дру штве не 
до бро би ти (bo no pu bli co). Кон цепт со ци јал не функ ци је, од но сно 
дру штве не уло ге др жа ве, по ла зи од то га да се ак тив ност др жа ве 
не мо же све сти ис кљу чи во на вр ше њу др жав не вла сти (у сми слу 

19) Исто, стр. 12.
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из два ја ња за по ве сти и вр ше ња рад њи и при ну де пре ма сво јим по-
да ни ци ма), већ да вр ше ње др жав них ак тив но сти, пре све га, под ра-
зу ме ва вр ше ње јав них слу жби као ак тив но сти ко ји ма се ства ра ју 
и обез бе ђу ју усло ви ко ји су нео п ход ни гра ђа ни ма за њи хов сва ко-
днев ни жи вот и рад и ко је до при но се оп штем раз во ју и на прет ку 
дру штва као це ли не. Пре ма овом ста но ви шту, чи ји је тво рац чу ве ни 
фран цу ски прав ни ми сли лац Ле он Ди ги (Leon Du gu it, 1859-1928), 
у усло ви ма са вре ме ног ма те ри јал ног и кул тур ног дру штве ног раз-
во ја, јав на (тј. др жав на) власт тран сфор ми ше се у јав ну слу жбу, са 
за дат ком да обез бе ди усло ве ко ји су нео п ход ни за раз вој и на пре-
дак дру штва у обла сти обра зо ва ња, со ци јал не по ли ти ке, здрав стве-
не за шти те, на уч них ис тра жи ва ња, за шти те при ро де, при вред ног 
раз во ја и дру го. По ла зе ћи од то га, у те о ри ји и прак си раз ви је них 
зе ма ља да нас се по себ но ис ти че да је са вре ме ни кон цепт др жа ве 
ко ја пру жа јав не услу ге про ис те као из схва та ња др жа ве као ор га-
ни за ци је чи ја је со ци јал на функ ци ја вр ше ње јав них слу жби. Та ко, 
са вре ме ни устав ни си сте ми по чи ва ју на кон цеп ту др жа ве као ор га-
ни за ци је ко ја пру жа јав не услу ге.

У том сми слу, и са вре ме на др жа ва по чи ва на прин ци пу вла да-
ви не пра ва ко ји под ра зу ме ва кон цеп ту ал ну ин те гра ци ју тра ди ци о-
нал ног на че ла за ко ни то сти прав не др жа ве са са вре ме ним стан дар-
ди ма оства ри ва ња јав них слу жби, со ци јал не др жа ве.“20)

Код кон це си о ни ра не јав не слу жбе (con ces sion de ser vi ce pu blic) 
у пи та њу је „јав на слу жба (у ма те ри јал ном сми слу) ко ју во ди не ка 
при ват на осо ба, фи зич ка или прав на, на свој ри зик, а по по себ ном 
овла шће њу ко је јој до де љу је јав на власт. До де љи ва ње кон це си је, 
ме ђу тим, не зна чи пре тва ра ње јед не јав не слу жбе у при ват но пред-
у зе ће као што ни до би ја ње Кон це си ја не пре тва ра кон це си о на ра у 
јав ног функ ци о не ра. До би ја њем кон це си је кон це си о нар са мо сти-
че су бјек тив но пра во да вр ши слу жбу као и пра во да се на пла ћу је 
од ње зи них ужи ва ла ца. У ду жно сти кон це си о на ра спа да по себ-
но оба ве за да слу жбу оба вља трај но, уред но и у скла ду с ци љем 
због ко је га је кон це си ја до де ље на. Кон це си ја мо же би ти до де ље на 
управ ним ак том или прав ном нор мом. Обич но је то управ ни акт 
ко јим се од ре ђе ном су бјек ту при зна је пра во да мо же, под по себ но 
утвр ђе ним усло ви ма, оба вља ти од но сно во ди ти од ре ђе ну слу жбу. 
Та квим ак том мо гу, ра ди оба вља ња слу жбе, би ти до де ље на овла-
20) Сте ван Ли лић: „Прав на др жа ва, јав не слу жбе и ло кал на са мо у пра ва“ у: Локалнадемо

кратија, Бе о град, 2001, стр. 193-194.
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шће ња ко ја има са мо јав на власт. За утвр ђи ва ње оби ма ме ђу соб-
них пра ва и ду жно сти упо тре бља ва се че сто по себ ни уго вор ко ји 
се скла па из ме ђу јав не вла сти и кон це си о на ра. Кон це си ја се нај-
че шће до де љу је за оба вља ње раз ли чи тих при вред них де лат но сти 
(нпр. из град ња или ко ри шће ње по је ди них јав них до ба ра). Мо гу ће 
је, ме ђу тим, до де љи ва ње кон це си је и за вр ше ње не при вред них де-
лат но сти, па чак и за вр ше ње не ких по сло ва из окви ра управ не 
функ ци је (пре се по је дин ци ма до де љи ва ло у ви ду кон це си је пра-
во на при ку пља ње по ре за). У иде ал ној се кон струк ци ји до де љи ва-
њем кон це си је оства ру је јав ни ин те рес (вр ши се од ре ђе на слу жба 
од ин те ре са за дру штве ну за јед ни цу), ин те рес кон це си о на ра (ко ји 
оба вља од ре ђе ну слу жбу и на пла ћу је се од ужи ва ла ца) и ин те рес 
гра ђа на и дру гих су бје ка та (ко ји сти чу мо гућ ност да се ко ри сте од-
ре ђе ном слу жбом).

Над зор над ко ри ште њем кон це си је и вр ше њем слу жбе оба вља 
по пра ви лу др жав на упра ва ко ја у том по гле ду мо же има ти вр ло 
ши ро ка овла шће ња (да про во ди про ме не у кон це си о нар ној слу жби 
па и да је уки не). Кон це си ја пре ста је ис те ком ро ка (кад је до де ље на 
уз вре мен ско огра ни че ње тра ја ња), не вр ше њем од стра не кон це си-
о на ра од но сно  ње го вим од ри ца њем, од у зи ма њем пра ва на вр ше ње 
кон це си је и слич но.“21) Осим ор га на упра ве и по себ них управ них 
ор га ни за ци ја у са ста ву др жав не ор га ни за ци о не струк ту ре, као вр-
ши о ци управ не де лат но сти, мо гу се ја ви ти и „не др жав ни су бјек-
ти ко ји ма је за ко ном по ве ре но ње но вр ше ње. У ино стра ној ли те-
ра ту ри ова се област че сто на зи ва и јав ни сек тор (pu blic sec tor). 
Кла си фи ка ци ју ових су бје ка та, ме ђу тим, пре ма на шим про пи си ма 
ни је увек мо гу ће пре ци зно из вр ши ти. Због то га се при кла си фи ка-
ци ји вр ста и об ли ка не др жав них су бје ка та са јав ним овла шће њем 
нај че шће по ла зи са мо од не ких основ них еле ме на та ко ји су да ти 
у ва же ћим за кон ским и дру гим про пи си ма (нпр. за кон ски из ра зи, 
уоби ча је ни из ве де ни на зи ви, по сто ја ње по себ них за ко на и сл.). По-
ла зе ћи од то га, код нас се не др жав ни су бјек ти овла шће ни за вр ше-
ње управ не де лат но сти мо гу раз вр ста ти у две основ не ка те го ри је: 
а) јав не слу жбе (јав не уста но ве) и б) јав на пред у зе ћа.22) 

Оп шти те о риј ски оквир ре фор ме јав ног сек то ра об у хва та, 
пре све га – мо дер ни за ци ју дру штва, по ли тич ког си сте ма, од но-
сно, дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја. Сме шта ње на ве де-
21) Проф. др Иво Бор ко вић: Управаиправо, За греб, 1981, стр. 22-23.
22) Проф. др Сте ван Ли лић, доц. др Ми лан И. Мар ко вић, доц. др Пре драг Ди ми три је вић, 

Наукаоуправљањусаелементимаправнеинформатике, Бе о град, 2001, стр. 206.
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ног про бле ма у ре ла ци ју: тра ди ци о нал но - мо дер но је у функ ци ји 
пет те мељ них фе но ме на: кри за иден ти те та, ле ги тим ност, уче шће, 
про дор и рас по де ла,23) од но сно, ре флек ту је се у рав ни из бор ног и 
кон зер ва тив ног ти па по ли тич ких ре фор ми.24) Ува жа ва ју ћи Дир ке-
мов по јам мо дер ни за ци је као „про цес со ци јал не ди фе рен ци ја ци је 
– за пра во дру штве не по де ле ра да, као и Ве бе ро вог по и ма ња као 
„про це са ра ци о на ли за ци је“ у окви ру ко је при вред ни су бјек ти те-
же да мак си мал но по ве ћа ју соп стве ну еко ном ску про из вод њу“,25) 
наш про блем ис тра жи ва ња ве зу је мо у „ства ра ње ефи ка сних ин сти-
ту ци ја вла сти и ме ха ни зма, фор ми ра ње ком пе тент не и ефи ка сне 
би ро кра ти је европ ског ти па, про ши ре не уче шћа ма са у по ли ти ци, 
ства ра ње прав не др жа ве и гра ђан ског дру штва“.26) Та ко аутор др 
Зо ран Ми ло ше вић раз ли ку ју ћи тех но ло шку, гло бал ну и функ ци о-
нал ну мо дер ни за ци ју где је дру штво „мо дер ни зо ва но ако је у ње му 
за сту пљен про цес струк тур но функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је и 
фор ми ра ња од го ва ра ју ћих фор ми ин те гра ци је, ко ја у се би укљу чу-
је и ве ли ку адап тив ност, ефек тив ну ор га ни за ци ју и ства ра ње но вих 
ин сти ту ци о на ли зо ва них обра за ца“,27) ипак до пу њу је ра ни је иде је 
о мо дер ни за ци ји,28) у сми слу да: За што ин си сти ра мо на мо дер ни-
за ци ји дру штва, со ци јал них и по ли тич ких ин сти ту ци ја као пред у-
слов ре фор ме јав ног сек то ра.29)

За то што за ме так и основ ни узрок не е фи ка сно сти др жав них 
и ло кал них ин сти ту ци ја је сте „од су ство по ли тич ког кон зен су са и 
стра те шког је дин ства из ме ђу основ них по ли тич ких пар ти ја, ко је 
до во де до по де ле ре со ра и вла сти и крх ких ко а ли ци о них парт нер-
ства. По ли тич ке игре, по де ле и парт нер ства су обич но крат ког да-
ха, та ко да се по ли ти ка и раз вој во ди на кра так рок и без је дин стве-
не оп ште при хва ће не кон цеп ци је. По сле ди це та кве по ли ти ке су: 1) 
од су ство стра те шких раз вој них пла но ва; 2) до ми нант ност ге не рал-
них и уоп ште них ак ци о них пла но ва раз во ја; 3) сла ба и не е фи ка сна 
ор га ни за ци о на струк ту ра; 4)до но ше ње од лу ка је че сто ира ци о нал-
но и пар тиј ско-по ли тич ки обо је но; 5) сла ба и не а де кват на ка дров-

23) Зо ран  Ми ло ше вић: Уводусоциологију, Би је љи на, 2009, стр. 262.
24) Исто, стр. 263.
25) Исто, стр. 265.
26) Исто, стр. 265.
27) Исто, стр. 271.
28) Упо ре ди: Зо ран Ми ло ше вић: “По јам и те о ри је по ли тич ке мо дер ни за ци је“, Српскапо

литичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2008. стр. 12-15.  
29) Др  Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација,ИПС,  Бе о град,  2010. стр.  
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ска по ли ти ка до ве ла је до то га да за по сле ни ни су за до вољ ни, мо-
ти ви са ни и ни су при пре мље ни за но ве иза зо ве, по себ но ка да се 
ра ди о ITC и E – Вла да ма, од но сно елек трон ском во ђе њу по сло ва; 
6) про гра ми и про јек ти су че сто ло ше про јек то ва ни и ди зај ни ра ни, 
и ко нач но 7) из вр ше ње и оба вља ње по сло ва за гра ђа не је сла бо и 
не е фи ка сно. Да би се от кло ни ли на ве де ни про бле ми и по ре ме ћа ји 
и да би се обез бе ди ла де мо кра ти за ци ја дру штва, вла да ви на пра ва, 
раз вој пред у зет ни штва и шан са да сва ки гра ђа нин раз ви је се бе и 
пре у зме бри гу за се бе, сво ју по ро ди цу и раз вој за јед ни це, по тре бан 
је ефи ка сан јав ни сек тор.

Пр ва и нај че шћа област с ко јом се за по чи њу ре фор ме је тзв. 
Ad mi ni star ti ve ca pa city bu lil ding ко ја под ра зу ме ва уна пре ђе ње 
упра вљач ке и ор га ни за ци о не ефи ка сно сти и ре ор га ни за ци ју и пре-
струк ту и ра ње јав ног сек то ра, по себ но ор га ни за ци о на и функ ци-
о нал на по бољ ша ња, и ефи ка сни је ре а го ва ње на по тре бе гра ђа на. 
Осим то га, тај про цес укљу чу је и ко ор ди на ци ју и по ве зи ва ње из-
ме ђу раз ли чи тих ни воа, ме ђу функ ци о нал ну са рад њу из ме ђу раз-
ли чи тих ор га ни за ци о них де ло ва, оде ље ња и ти мо ва: уна пре ђе ње 
ка дров ских и људ ских ре сур са те по сло ва тре нин га и се лек ци је; 
уна пре ђе ње пер фор ман си за по сле них по ди за њем мо ти ва ци је и за-
до вољ ства за по сле них ко ји укљу чу је пре и спи ти ва ње плат них ни-
воа, на гра да и про мо ци ја за по сле них са ста но ви шта про фе си о нал-
не од го вор но сти, по што ва ње и лич ног ин те гри те та.

Дру га област је Strent he ning po licy ca pa city, ко ја обич но под-
ра зу ме ва раз вој ра ци о нал них и ефек тив них од лу ка. Осим то га, то 
укљу чу је уна пре ђе ње про це са до но ше ња од лу ка уво ђе њем прин-
ци па ра ци о нал но сти и про ме не стан дар да ква ли те та ко јим се по-
ку ша ва уна пре ди ти и де фи ни са ти ток ре ле вант них и ва лид них 
ин фор ма ци ја за до но ше ње од лу ка и бла го вре ме но ре а го ва ње. Да 
би се обез бе ди ла ра ци о нал ност у до но ше њу од лу ка мо ра се уна-
пре ди ти и про цес ана ли зе, од но сно да се по ли тич ки, со ци јал ни 
и еко ном ски оквир и усло ви ана ли зи ра ју, по сма тра ју и кри тич ки 
оце њу ју.

Тре ћа област је тзв. In sti tu ti o nal na re for ma ко ја пре све га под-
ра зу ме ва да др жа ва, ин сти ту ци је и ор га ни вла сти бу ду од го вор не 
гра ђа ни ма и да се по на ша ју сход но за ко ну, мо рал ним и етич ким 
прин ци пи ма. То под ра зу ме ва и по што ва ње и вла да ви ну пра ва, 
тран спа рент ност и отво ре ност и по на ша ње Вла сти спрам ин те ре са 
зе мље у це ли ни и ње них гра ђа на. По на ша ње и де ло ва ње ин сти ту-
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ци ја под ле же стал ној и пер ма нент ној кон тро ли од стра не ин сти ту-
ци ја ко је су не за ви сне, про фе си о нал не и де по ли ти зо ва не.

Че твр та област је тзв. Ci vil ser vi ce dow nsi zing ко ја под ра зу ме ва 
ефи ка сни је и ефек тив ни је по на ша ње уз ма ње бу џет ске рас хо де. То 
зна чи, да се јав ни сек тор по на ша и ме ри по прин ци пи ма тр жи шне 
еко но ми је. Сход но то ме, број за по сле них се мо ра сма њи ва ти по ме-
ри ефи ка сно сти при ват них фир ми, и да се не ки по сло ви по ве ра ва ју 
јав ним тен де ри ма при ват ним пред у зе ћи ма. На рав но, от пу шта ње и 
ви шко ви се мо ра ју при пре ми ти, по себ но мла ђи, за но ве иза зо ве и 
но ве ка ри је ре у при ват ном сек то ру, аде кват ним тре нин зи ма и обра-
зо ва њем. За оне ко ји оста ју по сло ви и за ра де се мо ра ју по ста ви ти 
на но вим те ме љи ма та ко да се вред ну је рад и да се нај бо љи про мо-
ви шу. Тај про цес ак тив но сти зна чи уво ђе ње ме наџ мен та учи на ка 
(per for man ce ma na ge ment), пра ће ње и оце њи ва ње за по сле них (ap-
pra i sal sche me), те про мо ци ју и на гра ђи ва ње нај бо љих.30)

Јав ни сек тор Ср би је об у хва та ин сти ту ци је за ко но дав не, из вр-
шне и при вред не вла сти, јав ну упра ву и све де лат но сти, на осно ву 
за кон ских и вла снич ких пра ва, по пут обра зо ва ња, здрав ства, пен-
зи о нер ско-ин ва лид ске и со ци јал не за шти те, јав на пред у зе ћа, од-
но сно, дру штва са јав ним ка пи та лом и дру го. Без ја ких др жав них 
ин сти ту ци ја не мо гу ће је ре гу ли са ти јав ни сек тор, уве сти кон ку-
рен ци ју и тр жи шне па ра ме тре. Они су ва жни јер по ли тич ки си-
стем Ср би је има из ра же ну и еко ном ску ди мен зи ју.  До бра вла да-
ви на, под ра зу ме ва „јав но упра вља ње без зло у по тре бе и ко руп ци је, 
уз пу но по што ва ње вла да ви не пра ва“. За то је кор по ра тив но упра-
вља ње у јав ном сек то ру ве о ма ва жно за ефи ка сност јав них пред-
у зе ћа, уста но ва и сек то ра у це ли ни, јер до при но си на гра ђи ва њу 
ме на џе ра, ја ча њу кон тро ле, по себ но ја ча уло гу Др жав не ре ви зи је 
ко ја је до не дав но би ла за по ста вље на. Пр ви, пред у слов ре фор ме 
јав ног сек то ра је кор по ра ти ви за ци ја свих јав них др жав них и ко-
му нал них пред у зе ћа, њи хо во пре тва ра ње у ак ци о нар ска дру штва, 
а да љом до ка пи та ли за ци јом би се оства ри ла мо гућ ност ства ра ња 
јав но-при ват ног парт нер ства...

Из ме ђу не др жав них су бје ка та ко ји ма је по ве ре но вр ше ње 
управ них јав них овла шће ња и ор га на др жав не упра ве до ла зи до 
ус по ста вља ња спе ци фич них ме ђу соб них од но са. Ово про ис ти че 

30) me ri tum-in ter na ti o nal.org/in dex.php?... 
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из окол но сти да је управ на јав на овла шће ња не др жав ним су бјек ти-
ма по ве ри ла др жа ва.31)

Јав но при ват но парт нер ство (ЈПП или енгл.PPP) је за јед нич-
ко, ко о пе ра тив но де ло ва ње јав ног сек то ра с при ват ним сек то ром у 
„про из вод њи јав них про из во да или пру жа њу јав них услу га. Циљ 
јав но при ват ног парт нер ства је еко но мич ни ја, де ло твор ни ја и 
учин ко ви ти ја (успе шни ја) про из вод ња јав них про из во да или услу-
га у од но су на тра ди ци о на лан на чин пру жа ња јав них услу га.

Јав но-при ват но парт нер ство мо же се опи са ти као ко о пе ра ци ја 
из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра на под руч ју пла ни ра ња, про-
из вод ње, пру жа ња, фи нан си ра ња, по сло ва ња или на пла те јав них 
по сло ва. Јав ни сек тор се том при ли ком ја вља као про из во ђач и по-
ну ђач та кве са рад ње – као парт нер ко ји уго вор но де фи ни ше вр-
сте и обим по сло ва или услу га ко је на ме ра ва пре не ти на при ват ни 
сек тор и ко ји оба вља ње јав них по сло ва ну ди при ват ном сек то ру. 
При ват ни сек тор се ја вља као парт нер ко ји по тра жу је та кву са рад-
њу, уко ли ко мо же оства ри ти по слов ни ин те рес (про фит) и ко ји је 
ду жан ква ли тет но из вр ша ва ти уго вор но до би је не и де фи ни са не 
по сло ве.  Ка рак те ри сти ке про јек та ЈПП су: а) ду го роч на уго вор-
на са рад ња (20 до 25 го ди на) из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра; 
б) ствар на пре ра спо де ла по слов ног ри зи ка (по бољ ша ње ква ли те та 
услу ге) и в) све о бу хват на од го вор ност на стра ни при ват ног сек то-
ра.

Из прет ход ног опи са јав но-при ват ног парт нер ства про из ла-
зи да је ЈПП сво је вр сни об лик при ва ти за ци је, али по де фи ни ци ји 
ипак не спа да у под руч је при ва ти за ци је. Јав не по сло ве мо же јав на 
упра ва оба вља ти у лич ној ре жи ји, од но сно вла сти тим сред стви-
ма и вла сти тим осо бљем. Ме ђу тим, у по је ди ним слу ча је ви ма јав-
на упра ва ни је у мо гућ но сти не по сред но оба вља ти јав не по сло ве 
у вла сти тој ре жи ји, нај че шће из два раз ло га: а) због не до вољ не 
струч но сти де лат ни ка јав не упра ве, ка да су у пи та њу спе ци фич-
но струч ни по сло ви (нпр. ме ди ци на, наф та и сл.); б) због ве ли ких 
тро шко ва из вед бе јав них по сло ва у вла сти тој ре жи ји (нпр. на бав ка 
гра ђе вин ске ме ха ни за ци је).

Јав на упра ва та да ко ри сти тра ди ци о нал не мо де ле из вр ша ва ња 
јав них по сло ва: а) јав ни кон курс, ко јом при ли ком се скла па тр го-
вач ки уго вор из ме ђу јав не упра ве и при ват ног сек то ра, а ко ји се 
31) Исто
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сма тра мо де лом уоби ча је не на бав ке (мо дел уоби ча је не на бав ке не 
мо же се сма тра ти јав но при ват ном са рад њом ако ни је при сут на ду-
го роч на са рад ња и ако не ма рас по де ле по слов ног ри зи ка из ме ђу 
јав ног и при ват ног сек то ра); б) фор мал на или ор га ни за циј ска при-
ва ти за ци ја, ка да се јав на упра ва ја вља као осни вач тр го вач ког дру-
штва с ци љем оба вља ња спе ци фич них струч них јав них по сло ва 
(нпр. КБЦ, по шта, ко му нал на дру штва и сл.).

Out so ur cing је мо дел у ко јем јав на упра ва усту па од ре ђе не ин-
тер не по сло ве при ват ном сек то ру. Углав ном су то по сло ви по прат-
ног и сер ви сног ка рак те ра, као нпр. чи шће ње јав них згра да, по сло-
ви кан ти не и слич но, те се овај мо дел мо же сма тра ти гра нич ним 
слу ча је ви ма јав но при ват не са рад ње. С дру ге стра не су при сут ни 
раз ли чи ти об ли ци при ва ти за ци је: а) ма те ри јал на при ва ти за ци ја, 
ка да јав на упра ва у пот пу но сти пре пу шта оба вља ње јав них по сло-
ва при ват ном сек то ру, од ри чу ћи се ве ћин ских вла снич ких пра ва, 
уз за др жа ва ње над зор них функ ци ја (кроз над зор не од бо ре); б) пот-
пу на при ва ти за ци ја, ка да се јав ни сек тор од ри че свих вла снич ких 
пра ва или осни вач ких уде ла и свих над зор них функ ци ја; в) функ-
ци о нал на при ва ти за ци ја или Con trac ting out, ка да се при ват ни сек-
тор ја вља као ис по моћ у из вр ша ва њу од ре ђе не јав не функ ци је од-
но сно, јав ног по сла (нпр. по сло ви оси гу ра ња згра да).

Јав но-при ват но парт нер ство по зи ци о ни ра но је из ме ђу тра ди-
ци о нал них об ли ка оба вља ња јав них по сло ва и при ва ти за ци је, те се 
мо же ја ви ти у сле де ћим об ли ци ма: 1) не фор мал на ко о пе ра ци ја, као 
об лик са рад ње из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра, ис кљу чи во на 
ра зи ни раз ме не ин фор ма ци ја и као при прем ни об ли ци бу ду ће са-
рад ње; 2) јав но-прав ни ко о пе ра тив ни уго во ри, од но сно кон це си ја, 
ка да при ват ни сек тор до би ва пу тем јав ног так ми че ња кон це си ју на 
из град њу и ко ри шће ње од ре ђе ног јав ног до бра, при че му при ват ни 
сек тор има пра во вр ши ти на пла ту од ре ђе них на док на да, од но сно, 
оства ри ва ња при хо да на јав ном до бру, уз пла ћа ње кон це си је јав-
ном сек то ру; 3) ци вил но-прав ни ко о пе ра тив ни уго во ри, од но сно 
ду го роч ни уго во ри о нај му, ли зинг, на бав ци и пру жа њу услу га, са 
ко о пе ра тив ним еле мен ти ма, а ко ји се од но се на пла ни ра ње, из-
град њу, фи нан си ра ње, по сло ва ње и упра вља ње јав ним по сло ви ма 
или јав ним до бром; 4) де ли мич на при ва ти за ци ја, ка да јав ни сек тор 
усту па део свог осни вач ког пра ва при ват ном сек то ру на на чин да 
за др жа ва ве ћин ско вла сни штво, чи ме се ства ра осно ва за ду го роч-
ну струк тур ну са рад њу из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра и за јед-
нич ко пру жа ње јав них услу га; 5) дру штве но-прав на ко о пе ра ци ја 
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или спа ја ње јав ног сек то ра са при ват ним сек то ром у за јед нич ко 
про јект но дру штво, при че му при ват ни сек тор пру жа јав ну услу гу 
или упра вља јав ним до бром, а јав ни сек тор за оба вља ње та квих 
јав них по сло ва пла ћа при ват ном сек то ру ме сеч ну на док на ду, уз 
кон тро лу јав ног сек то ра над оба вља њем јав них по сло ва.32)

2.ТЕМЕЉНИПРИНЦИПИФУНКЦИОНИСАЊА
НОВОГЈАВНОГУПРАВЉАЊА

За пра во, но ви јав ни ме наџ мент – New Pu blic Ma na ge ment 
(NPM) – је тер мин ко ји се „ко ри сти у мно гим зе мља ма ши ром све-
та. На из глед, он опи су је гло бал ни тренд од ре ђе ног ти па управ не 
ре фор ме, али бр зо по ста је ја сно да у раз ли чи тим управ ним окру-
же њи ма он има раз ли чи та зна че ња, чак и у ака дем ском све ту, још 
не ма са гла сно сти о то ме шта овај тер мин озна ча ва. 

У сва ком слу ча ју, тер мин је до не кле не ис пра ван јер ње го ви 
еле мен ти баш и ни су но ви, због че га по сто је оп ту жбе да се та ко 
про да је „но во ви но у ста рим бо ца ма“ (иако се, осим у САД, тер мин 
јав ни ме наџ мент ни је мно го ко ри стио до осам де се тих). Осим то га, 
ре фор ме јав ног ме наџ мен та ја вља ју се у ши рој ле пе зи об ли ка, у 
раз ли чи тим кон тек сти ма, укљу чу ју ћи ве о ма раз ли чи те на ци о нал-
не при о ри те те и по тре бе. Про цес тран сфор ма ци је у цен трал ној и 
ис точ ној Евро пи са мо је је дан од при ме ра. Иако се не мо же уна-
пред ре ћи шта је но ви јав ни ме наџ мент, пра вед но је твр ди ти да 
је он по мо гао у на гла ша ва њу по тре бе за про ме ном на чи на на ко ји 
функ ци о ни шу вла де. Узи ма ју ћи у об зир дво сми сле ност тер ми на, 
нео п ход но је раз ја сни ти ко је еле мен те об у хва та на зив „но ви јав-
ни ме наџ мент“. Схва та ње „ме наџ мент је ме наџ мент“ (без об зи ра у 
ко јој обла сти) не пра ви ве ће раз ли ке из ме ђу на чи на на ко ји се во де 
јав ни по сло ви и при ват на пред у зе ћа. Та мо где се сма тра да по сто ји 
раз ли ка „ме на џе ри сти“ пред ла жу да се јав ни по сло ви во де, ка ко 
је то мо гу ће, на по слов ним прин ци пи ма. Прет по став ка да се сва-
ки ме наџ мент за сни ва на еко но ми ји та ко ђе је зна чај но на ру ши ла 
ва жну уло гу ко је пра во, пси хо ло ги ја, по ли тич ка те о ри ја, ети ка и 
дру ге дру штве не на у ке игра ју и у те о ри ји и у прак си јав не упра ве/
ме наџ мен та.

Фо кус на ло ше стра не др жав ног мо но по ла ком би но ван са би-
ро крат ским при ти сци ма озна чио је по че так тран зи ци је од јав не 
упра ве ка јав ном ме наџ мен ту. „За раз ли ку од јав не упра ве“, ова 
32) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/: Jav no-pri vat no
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но ва па ра диг ма се пре од но си на еко но ми ју не го на јав ну по ли ти ку 
пру жа њу услу га, на гла ша ва ју ћи не у спех др жа ве пре не го не у спех 
тр жи шта и скеп тич на је кад су у пи та њу ка па ци те ти би ро кра ти је 
да ефи ка сно и ефек тив но пру жа услу ге“. Ве ро ва ње да је ме наџ-
мент – ме наџ мент и да је прак са при ват ног сек то ра су пер и ор ни ја у 
од но су на јав ни сек тор ни је у пот пу но сти но во. Мо гу ће га је пра-
ти ти уна зад до 19. ве ка. Од на уч ног ме наџ мен та до ме наџ мен та 
то тал ног ква ли те та, мно го уна пре ђе ња у пер фор ман са ма и слич не 
ре фор ме има ле су из вор у при ват ном сек то ру. Ипак, но ви јав ни 
ме наџ мент и по крет „ре о сми шља ва ња“ учи нио је још је дан ко рак 
да ље сма тра ју ћи да би вла де не са мо тре ба ло да усво је тех ни ке по-
слов ног ме наџ мен та, већ и сам си стем вред но сти би зни са. Те о ри-
ја јав ног из бо ра је те жи ла да се пре пре чи кон цеп ту „јав ног ду ха“, 
„јав не слу жбе“ и то ме слич но. Им пли ка ци је су да ле ко се жне јер су 
до ве ле до ве ли ких ре фор ми на Но вом Зе лан ду, Ве ли кој Бри та ни ји, 
САД и дру гим зе мља ма. Ве ро ва ло се да ће ове ре фор ме одво ји ти 
уло гу раз во ја јав не по ли ти ке од уло ге спро во ђе ња јав не по ли ти ке. 
Ти ме се по но во по кре ну ло ста ро и мр ско пи та ње ди хо то ми је јав не 
упра ве. Ипак, фун да мен тал но, ове ме ре су озна чи ле не са мо по-
нов но од ре ђи ва ње от кри ва, већ и про ме ну свр хе про фе си је др жав-
ног слу жбе ни ка. Мо же би ти ис прав но за пи та ти се да ли кон цепт 
„чи нов нич ке про фе си је“ има сми сла за за ступ ни ке и след бе ни ке 
те о ри је јав ног из бо ра.

„Ефи ка сна“, „ме на џер ска“ др жа ва, ко ја је за го ва ра ла, па и при-
ме на не ко ли ко зе ма ља, по себ но у ан гло сак сон ском све ту, фо ку си-
ра ла се на ефи ка сност уз ве ро ва ње да ће про це ду рал не и струк-
тур не ре фор ме до при не ти да упра ва ра ди бо ље и да др жа ва ко шта 
ма ње. Овај при ступ пред ста вља др жа ву као пред мет „ре о сми шља-
ва ња“  ко је под ра зу ме ва ре ин жи ње ринг струк ту ра јав не упра ве. 
Да нас пре о вла да ва ми шље ње да, иако је ефи ка сност из у зет но ре-
ле вант на, она не мо же би ти основ ни прин цип др жав не ак тив но сти 
и увек мо ра би ти у рав но те жи са јав ним ин те ре си ма. Ефи ка сност 
се мо ра сма тра ти на чи ном да се уна пре де ак тив но сти др жа ве, а не 
као крај њи циљ сам по се би.

Ре фор ме усме ре не ка но вом јав ном ме наџ мен ту сна жно су сти-
ца ле на по нов но про ми шља ње и ре де фи ни са ње етич ких ди мен зи ја 
у про фе си ји др жав ног слу жбе ни ка. Др жав на слу жба се, по све му 
су де ћи, на шла у си ту а ци ји у ко јој је гу би ла сво ју прет ход ну ко хе-
зив ност, па чак и лич ни иден ти тет. Про грам ре фор ме је озна чио 
про ме ну ка рак те ра јав ног чи нов ни штва, „љу ди на пра вом ме сту“ и 
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ра ди кал ну тран сфор ма ци ју сти ла јав ног упра вља ња. Про гра ми су 
ба зи ра ни на сле де ћем: 1) раз вој јав не по ли ти ке: уна пред раз ви ја ти 
по ли ти ке за оства ри ва ње ре зул та та ко ји су бит ни, а не јед но став-
но ре а го ва ти на крат ко роч не при ти ске. 2) јав на слу жба за сно ва на 
на по тре ба ма: пру жа ће се јав не услу ге ко је за до во ља ва ју по тре бе 
гра ђа на, а не оне за ко је слу жбе ни ци сма тра ју да су по треб не; 3) 
ква ли тет на јав на слу жба: обез бе ди ће ефи ка сне, ви со ко ква ли тет не 
јав не услу ге и не ће се то ле ри са ти осред њост; 4) вла да у ин фор ма-
ци о ном до бу: ко ри сти ће но ве тех но ло ги је ка ко би за до во љи ли по-
тре бе гра ђа на и би зни са, не за о ста ју ћи за тех но ло шким раз во јем; 
5) јав на слу жба: це ни ће се јав на слу жба, а не оцр њи ва ти.

Еко но ми ста др Ју риј Ба јец, про фе сор Еко ном ског фа кул те та у 
Бе о гра ду и са вет ник пред сед ни ка вла де Мир ка Цвет ко ви ћа сма тра 
да је пре гло ма зан и пре скуп јав ни сек тор ва жан узрок еко ном ске 
не ста бил но сти у мно гим обла сти ма „јав ног сек то ра, где је др жа ва 
по сло да вац, а по ре ски об ве зни ци фи нан си је ри, зло у по тре бља ва се 
чи ње ни ца да се ту не мо гу при ме ни ти кла сич ни тр жи шни кри те ри-
ју ми и про фит ни ци ље ви, па се то ко ри сти као али би за пре ко мер-
на за по шља ва ња, из ми шље не по сло ве, при стој не пла те без пра вог 
оце њи ва ња оства ре них ре зул та та, по це ну ве ли ких тро шко ва ко ји 
се че сто не мо гу оправ да ти, а си гур ност рад ног ме ста не рет ко је 
за шти ће на пар тиј ском по др шком. Ис па да да се јав ни сек тор ба ви 
не ка квом ви шом дру штве ном ми си јом ко ју не тре ба ди ра ти ни ти 
про ве ра ва ти, а да уво ђе ње не ких про ме на или, не дај бо же, ре фор-
ми јед но став но ни је по треб но. Ко ли ко је то те шко уве ри ла се и 
са да шња вла да ка да је у про ле ће, по во дом до го во ра о но вом аран-
жма ну са ММФ-ом, уве ла не ке крат ко роч не ме ре ка ко би ума њи ла 
ово го ди шњи фи скал ни де фи цит.

Ту не по ма жу мно го ни стал на упо зо ре ња еко но ми ста да је 
јав ни сек тор у Ср би ји у по ре ђе њу са слич ним, а по го то во у од-
но су на оства ре ни бру то до ма ћи про из вод по ста нов ни ку, јед но-
став но пре ве лик и пре скуп и да у на ред ном пе ри о ду еко ном ска и 
фи скал на моћ при вре де и гра ђа на не ће би ти до вољ не да та кву др-
жа ву фи нан си ра ју ни ти се до дат ним за ду жи ва њем тај про блем мо-
же од ла га ти у не до глед.“33) Бит ни фак тор те „не ста бил но сти је сте 
не рав но пра ван по ло жај за по сле них у при ват ном и јав ном сек то ру. 
Сви мо ра ју би ти ста вље ни у исти по ло жај укљу чу ју ћи и сно ше-
ње ри зи ка за рад но ме сто и ви си ну пла те. Не са мо ре пу блич ки бу-

33) Др Ју риј Ба јец, “При вре да и гра ђа ни не мо гу да пла ћа ју пре ску пи јав ни сек тор“, Поли
тика,13. сеп тем бар 2009, стр. 12-13.
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џет, већ це ло куп на јав на по тро шња мо ра ју би ти пред мет ри го ро зне 
кон тро ле пар ла мен та и јав но сти на осно ву не за ви сних ре ви зор-
ских из ве шта ја. Тек та да ће се ство ри ти ши ра дру штве на по др шка 
без ко је се не мо гу спро ве сти нео п ход не и че сто бол не ре фор ме 
јав ног сек то ра ко је је ди но до во де до трај них и су штин ских уште да 
и ра ци о нал но сти, а ти ме и ефи ка сни је и јеф ти ни је др жа ве.

Пред ло зи о мо гу ћим прав ци ма ре фор ме јав ног сек то ра у Ср-
би ји, ко ји до ла зе са стра не, као што је не дав но об ја вљен до ку мент 
Свет ске бан ке, до бро су до шли и со лид на су осно ва да се о свим 
тим пред ло зи ма спро ве де струч на и по ли тич ка рас пра ва, пре све га, 
из ме ђу глав них со ци јал них парт не ра – др жа ве, син ди ка та и по сло-
да ва ца. Мо же мо се са по је ди ним пред ло зи ма и ре ше њи ма сла га ти 
или не, али за ме не је не спор на глав на по ру ка: тре ба ура ди ти ви-
ше са ма ње ула га ња. У крај њем – па ра. То упу ћу је на стра те шки 
пра вац де ло ва ња др жа ве да у свим обла сти ма јав ног сек то ра као 
што су но ви мо де ли фи нан си ра ња и ра ци о на ли за ци је здрав ства, 
про све те и дру гих сек то ра, ра ци о нал на упо тре ба ка пи тал них ула-
га ња, се лек ти ван при ступ суб вен ци ја ма, ефи ка сни је ко ри шће ње 
др жав не  имо ви не, бо ља на пла та до при но са, сма њи ва ње си ве еко-
но ми је, по јед но ста вље ње свих мо гу ћих ин ве сти ци о них про це ду ра 
и ре гу ла ти ва, бр же ре а го ва ње пра во су ђа у за шти ти сво ји не и уго-
во ра... чи ме се по ве ћа ва про дук тив ност и ква ли тет ње них јав них 
функ ци ја. За то нам је по треб но, ма ко ли ко то ро го бат но зву ча ло, 
„по тр жи ште ње“ др жа ве уме сто по др жа ва ње при вре де.34)

След бе ни ци но вог јав ног ме наџ мен та „на ис пит су ста ви ли 
јав ну ад ми ни стра ци ју ко ја је го спо да ри ла ви ше од јед ног ве ка. 
Њи хов ар гу мент је при лич но јед но ста ван: тра ди ци о нал но ор га ни-
зо ва на из вр шна власт је су ви ше гло ма зна, су ви ше спо ра, су ви ше 
би ро крат ска, су ви ше не е фи ка сна, су ви ше  нео д го вор на, су ви ше 
не про дук тив на. Она не да је ре зул та те ко је же ли мо. А гра ђа ни да-
нас од др жав не упра ве оче ку ју да да је ре зул та те. Они ви ше не то ле-
ри шу не е фи ка сност или не е фек тив ност. Због то га је по тре бан но ви 
на чин оба вља ња осла и упра вља ња – ме наџ мент у јав ној упра ви. 
Но ви јав ни ме наџ мент је ди рек тан од го вор на не а де кват ност тра-
ди ци о нал не јав не упра ве – по себ но на не а де кват ност др жав не 
би ро кра ти је. Упра во за то ни је јед но став но огра ни чи ти спек тар 
ме то да и ме ха ни за ма овог но вог при сту па. Из два ја ју се не ко ли ко 
основ них прин ци па јав ног ме наџ мен та: 1. пу сти те ме на џе ре да 
упра вља ју (Let the ma na ger manаge); 2. ме наџ мент на осно ву ре зул-

34) Исто, 
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та та (Per for man ce Ma na ge ment); 3. кре и ра ње бу џе та пре ма ре зул та-
ти ма (Per for man ce Bud ge ting); 4. спољ но снаб де ва ње (Out so ur cing, 
Con trac ting out); 5. уго во ри о пер фор ман са ма/ре зул та ти ма; 6. де-
цен тра ли за ци ја ка дров ског си сте ма.

1) Пу сти те ме на џе ре да упра вља ју – је био сло ган по кре та за 
но ви јав ни ме наџ мент. Јед но ста ван, ди рек тан и зву чан, овај мо то, 
удру жен са слич ним „ме наџ мент је ме наџ мент“, оста вио је сна жан 
ути сак. По тре ба за флек си бил но шћу и сло бо дом кре та ња, ко је ове 
из ја ве са др же, има сми сла у све ту где су про ме не и дис кон ти ну и-
тет сва ко днев на ре ал ност, где се на ри гид не струк ту ре гле да као на 
про шлост и где су при ла го дљи вост, кре а тив но ре ша ва ње про бле ма 
и брз од го вор на не пред ви ђе не до га ђа је услов без ко га се не мо же 
оп ста ти и ус пе ти.  По тра га за тро шков ном ефи ка сно шћу, кроз но ве 
сти ло ве ме наџ мен та и ор га ни за ци о не фор ме, ис та кла је и про ме њен 
про фил до брог јав ног ме на џе ра. Про фил ни је нов, али је из не на да 
до био на ва жно сти и по пу лар но сти. Про фил јав ног ме на џе ра је у 
скла ду са раз во јем но вог про то ти ма: хлад но крв но праг ма тич ног и 
по слов ног, али и про ак тив ног, кре а тив ног, фо ку си ра ног на за да так, 
ор јен ти са ног на ре зул та те, ко ји је ујед но и при ја тељ јав но сти. Он 
је су прот ност ин ди фе рент ном, пре ви ше опре зном и од пра ви ла за-
ви сном би ро кра ти, ко га су за го вор ни ци ре фор ме озна чи ли као сте-
ре о тип. Но ви стил и је зик сна жно ути че на са др жај по ру ке. Не ка 
од глав них на че ла су: на гла сак на ре зул та те, ме ре ње пер фор ман си, 
мо ни то ринг и ева лу а ци ју; те жи ште на сма ње њу тро шко ва, а ти-
ме и на „ре дук ци о ни ме наџ мент“ („cut back ma na ge ment“); ко ји је 
одр жа вао бо ја зан из пе ри о да ре це си је; ин си сти ра ње на по тре би да 
се сма њи де ло круг ра да вла де (упра ве);  раз вој и то у пот пу но сти, 
при ва ти за ци је, спољ ног ан га жо ва ња (out so ur cing off oading) и де-
цен тра ли за ци је услу га ко је обез бе ђу је др жа ва и дру гих управ них 
функ ци ја ко је се не сма тра ју есен ци јал ним; фо кус на кључ не над-
ле жно сти и по сло ве од нај ви шег при о ри те та; пре нос овла шће ња за 
до но ше ње од лу ка, што бли же фи нал ном ко ри сни ку; на кло ње ност 
не са мо прак си и ме то да ма, већ и је зи ку и вред но сти ма при ват-
ног сек то ра, де лом, ра ди де би ро кра ти за ци је др жав не упра ве, али 
углав ном због прет по став ке да у не ким слу ча је ви ма при ват ни сек-
тор мо же да обез бе ди јеф ти ни ју услу гу и уна пре ди кон ку рент ност; 
до след ност те о ри је „ор јен та ци је ка кли јен ту“ и схва та њу гра ђа на 
као „дра го це них по тро ша ча“; на гла сак на „опу но мо ћа ва њу“ ко ри-
сни ка и ак те ра и „пар ти ци па тив ном ме наџ мен ту“.
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На при ме ру по ку ша ја ра ди кал не ре фор ме јав ног сек то ра Ср-
би је 2008/2009. го ди не, мо гу ће је об ја сни ти на ве де не по став ке. 
Већ по сле пр вих пре го во ра са ММФ-ом, ав гу ста 2009. го ди не, ка да 
је Ср би ја ис по сло ва ла кре дит од три ми ли јар де евра“ на ја вље но је 
от пу шта ње 8.000 за по сле них у др жав ној и ло кал ној ад ми ни стра-
ци ји. Ка сни је је об ја шња ва но да би ва ља ло про ме ни ти два за ко-
на, а по том и да то за пра во не би би ла го ле ма, од но сно до вољ на 
уште да. Ипак, сви су све сни да је Ср би ја др жа ва чи нов ни ка, а иде-
ју ра ци о на ли за ци је за по сле них у овом сек то ру по др жа ва ју и син-
ди ка ти. Ње гош По те жи ца, пред сед ник Син ди ка та упра ве, ка же да 
они по др жа ва ју ову ме ру, али да се ни шта не мо же ме ња ти пре ко 
но ћи. – Ми ће мо при хва ти ти ре фор му и ра ци о на ли за ци ју, али уз 
услов да се ис по шту ју сви кри те ри ју ми за ис пла ту от прем ни ма. 
Нео п ход но је, ме ђу тим, на пра ви ти раз ли ку из ме ђу за по сле них у 
јав ним и ко му нал ним пред у зе ћи ма, ко ји оба вља ју по сло ве за др жа-
ву, а фи нан си ра их ло кал на са мо у пра ва, и упра ве ко ја пру жа услу ге 
гра ђа ни ма. Њих је не ко ли ко пу та ма ње, а уз то има ју и ма ње пла те 
и Вла да мо ра во ди ти ра чу на о то ме.“35)

2) По сто је че ти ри прин ци па за ме наџ мент на осно ву ре зул та-
та: а) Обра ти ти си стем ски при ступ зна чи ста ви ти те жи ште на оце-
ну на прет ка у ефек тив но сти и „вред но сти (до би је не) за но вац“ са 
ста но ви шта чи та вог си сте ма, а не са мо ње го вих по је ди нач них де-
ло ва. б) Про ме ни ти пра вац са оце не оно га што се тро ши на оце ну 
оно га што је про из ве де но: во ди ти ве ли ку бри гу о на чи ну на ко ји се 
упра вља ре сур си ма. Та ко ђе тре ба да се зна шта се по сти же утро-
ше ним нов цем. Ци ље ви др жав них ор га на, се ко ли ко је то мо гу ће, 
пред ста вља ју и у сми слу крај њих ре зул та та или стан дар да услу ге, 
и по треб но је ра ди ти на то ме да се за све ни вое вла де раз ви ја ју ме-
ре ко је по др жа ва ју овај при ступ. в) Уме ша ти се у обр ну тој за ви сно-
сти од успе ха вла да сва ка ко тре ба да пре ду зме ме ре та мо где стан-
дар ди ни су оства ре ни, али ни је по жељ но во ди ти ло кал не по сло ве 
из цен тра, пре ве ли ком ин тер вен ци јом, по себ но та мо где се по сти-
жу до бри ре зул та ти у пру жа њу услу га, та мо где ва ља да ти ве ћи 
про стор за ино ва ци је. г) Ко ри сти ти пра ве ин фор ма ци је на пра вом 
ни воу зна чи да би ме на џе ри тре ба ло да ко ри сте по себ не си сте ме за 
оце ну ре зул та та ка ко би оба ви ли мо ни то ринг и уна пре ди ли по сло-
ва ње. Они не би сме ли да бу ду при ти сну ти те ре том ин фор ма ци ја 
или би ро крат ским зах те ви ма за не бит ним по да ци ма. По треб но је 
35) „Сле де ма сов на от пу шта ња у јав ном сек то ру” Блиц, On li ne, http://blic.rs , 11.08.2009.
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ко ри сти ти но ве тех но ло ги је за по сти за ње јед но став ни јег при сту па 
упра вља њу ин фор ма ци ја ма у јав ном сек то ру.

Из ова квог при сту па сле ди и но ви на гла сак на ме ре и над зор 
над пер фор ман са ма у јав ној слу жби. Та кви при ме ри се уз из ве сне 
раз ли ке сре ћу у зе мља ма са вест ми стер ским си сте мом. У Ка на ди 
се, на при мер, овај при ступ за сни вао на ве ро ва њу у упо тре бу за 
сна жним по ли тич ким ка па ци те том, и „не пар ти зан ским“ про фе-
си о на ли змом као нео п ход ним пред у сло ви ма за ква ли тет не пер-
фор ман се и ква ли тет не услу ге. Су прот но то ме, на Но вом Зе лан ду, 
ра ди кал ни ји при ступ ба зи ран на пра ви ли ма но вог јав ног ме наџ-
мен та, одво јио је пру жа ње услу га од јав не по ли ти ке, а ру ко во ди-
о ци ма ни је га ран то ва но стал но за по сле ње већ је раз ви јао прак су, 
уго во ра о пер фор ман са ма или уго во ра на осно ву ре зул та та. То ком 
про те кле де це ни је од ре ђи ва ње стан дар да, бен чмар кинг и на гла сак 
на ме ре њу, мо ни то рин гу и ева лу а ци ји пер фор ман си нај ви ше су 
раз ви је ни у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Хра бар ис ко рак у том прав-
цу је пред у зет За ко ном о вла ди ним пер фор ман са ма и ре зул та ти ма 
у 1993. го ди ни, ко јим је Кон грес од ре дио да се кон сул та ци ја ма и 
пла ни ра њем иден ти фи ку ју ци ље ви аген ци ја и про гра ма и вр ши го-
ди шње из ве шта ва ње о ре зул та ти ма.

3) Кре и ра ње бу џе та пре ма ре зул та ти ма под ра зу ме ва да што се 
ти че бу џе та, флек си бил ност се мо же уве сти на раз ли чи тим ни во и-
ма бу џет ског ци клу са. Про цес од ре ђи ва ња бу џе та за ви си мно го од 
струк ту ре за ко на о бу џе ту и ни воу на ком за ко но дав ство кон тро ли-
ше рас хо де. По сто је два глав на трен да ко ја во де ка ве ћој флек си-
бил но сти: пр во – др жав не чла ни це OECD-а све ви ше се уда ља ва ју 
од кла сич ног при сту па кре и ра њу бу џе та „од о здо-на го ре“ ка обр ну-
том „од о здо-на до ле“, у ко ме вла да утвр ђу је гор њу гра ни цу укуп-
них тро шко ва и од ре ђу је из но се за сва ко ми ни стар ство.

Овај но ви при ступ омо гу ћа ва ве ћу вла ди ну кон тро лу укуп них 
тро шко ва и олак ша ва ре а ло ка ци ју ре сур са. Дру го, у не ко ли ко др-
жа ва чла ни ца OECD-а пар ла мент ви ше не раз ма тра по је ди нач на 
бу џет ска из два ја ња већ је дан оп шти пра вац и трен до ве др жав них 
тро шко ва.

Април 2009. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је пла ни ра ла да 
се од до дат них по ре за (по рез на лук су зне ауто мо би ле, од им пул са 
у мо бил ној те ле фо ни ји, лук су зне ку ће и ста но ве...) у бу џет „сли-
је“ укуп но 11 до дат них ми ли јар ди ди на ра, уз на ја ву да се пре ко 
про јек та сма ње ња бро ја за по сле них у др жав ној ад ми ни стра ци ји на 
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свим ни во и ма.36) При ме ра ра ди, у ло кал ној са мо у пра ви Ле сков ца, 
чи нов ни ци по тро ше три че твр ти не бу џе та, а у Ни шу се по ја вио и 
про блем бро ја за по сле них у јав ном сек то ру:

Број за по сле них у јав ном сек то ру пре ма ква ли фи ка ци ји у Ни-
шу

Ква ли фи ка ци ја                                 Укуп но
На зив ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ

А Упра ве и слу жбе гра да 310 108 227 1 3 52 0 82 783

Б Град ске оп шти не 53 38 57 3 2 5 0 8 166

1. Укуп но (А+Б) 363 146 284 4 5 57 0 90 949

В Јав на пред у зе ћа 427 223 1054 7 135 602 73 731 3252

Г Ин сти ту ци је кул ту ре 194 83 236 8 11 99 18 44 693

Д Ин сти ту ци је обра зо ва-
ња и со ци јал не за шти те 108 285 224 3 5 83 35 178 921

2.  Укуп но (Б+Г+Д) 729 591 1514 18 151 784 126 953 4866

                     Укуп но 1+2 1092 737 1798 22 156 841 126 1043 5815

4) Спољ но снаб де ва ње под ра зу ме ва да јав ни из при ват ног сек-
то ра на ба вља ро бу и услу ге ко је је тра ди ци о нал но сам про из во дио 
и пру жао. Раз ло зи за уво ђе ње спољ ног снаб де ва ња су јед но став ни. 
Прак са спољ ног снаб де ва ња раз ли чи те су ме ђу др жа ва ма чла ни ца-
ма OECD-а. По сто ји на из глед оп шта са гла сност да су услу ге по др-
шке, као што су одр жа ва ње про сто ра и чи шће ње, уго сти тељ ство, 
штам па ње и слич не, од го ва ра ју ће за спољ но снаб де ва ње. Зе мље 
ко је има ју ја ку тра ди ци ју у спољ ном снаб де ва њу, по себ но Аустра-
ли ја, Но ви Зе ланд, Ве ли ка Бри та ни ја, САД и нор диј ске зе мље кре-
ну ле су да ље од са мог спољ ног снаб де ва ња услу га по др шке у обла-
сти ко је су не та ко дав но сма тра не кла сич ним др жав ним. При мер су 
ва тро га сне слу жбе у САД, за твор ске слу жбе у Ве ли кој Бри та ни ји, 
за во ди за не за по сле не у Аустра ли ји, по прав ни до мо ви на Ислан ду, 
функ ци је на ци о нал не слу жбе за ре ви зи ју на Но вом Зе лан ду.

5) Уго во ри о пер фор ман са ма/ре зул та ти ма под ра зу ме ва ју да 
је у мно гим др жа ва ма, све ја ча са гла сност да је цен тра ли зо ва ни 
мо дел пру жа ња услу га не при кла дан по тре ба ма и усло ви ма јав ног 
ме наџ мен та. Сто га су ре форм ски на по ри усме ре ни на пре но ше ње 

36) Политика, 2. април 2009.
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овла шће ња уну тар јав них аген ци ја и/или ме ђу ми ни стар стви ма/
оде ље њи ма и аген ци ја ма ко ја тро ше бу џет ска сред ства и/или из-
ме ђу цен трал не вла де и ни жих ни воа вла де/тр жи шта и тре ћег сек-
то ра. Про цес пре но ше ња овла шће ња во ди се под прет по став ком 
да је ме на џер ска флек си бил ност пред у слов или бар до пун ска ме ра 
за ду го роч ну фи скал ну кон со ли да ци ју. Ова кво схва та ње под у пи ру 
три кла сич на се та еко ном ских ар гу ме на та: пр во, за мно ге услу ге 
пре но ше ња овла шће ња мо же да ре зул ти ра бо љим ре а го ва њем на 
зах те ве гра ђа на, дру го, ин фор ма тич ке пред но сти по ве ћа ва ју ад-
ми ни стра тив ну ефи ка сност и тре ће, ино ва ци ја је по др жа на на ло-
ка ном ни воу. Пре но ше њем овла шће ња и ства ра њем уну тра шњих 
тр жи шта у окви ру јав ног сек то ра, кла сич ни кон цепт од го вор но сти 
ба зи ран на хи је рар хи ји и кон тро ли уно са ре сур са и са мих про це са 
све че шће је не при кла дан у „др жа ви уго во ра и аген ци ја“. Је дан од 
при сту па за сно ван је на по ку ша ју да се раз ја сне фор му ли шу од но-
си ме ђу по је дин ци ма, ор га ни за ци ја ма јав ног сек то ра и управ ним 
ни во и ма кроз тзв. Уго во ре о ре зул та ти ма. Ова вр ста ква зи у го во ра 
су ства ри спо ра зу ми из ме ђу две стра не јав ног сек то ра где јед на 
стра на (глав на или на ба вљач) од ре ди ни во ре сур са дат дру гој стра-
ни (по тро шач кој или аген ту) и тип, кван ти тет и ква ли тет ре зул та та 
ко ји тре ба да се по стиг ну за од ре ђе но вре ме. Уго во ри о ре зул та ти-
ма не од ре ђу ју де таљ но упо тре бу ре сур са и про це се.

Основ на уло га ових уго во ра је да обез бе де де цен тра ли зо ва ни-
ји јав ни сек тор са по тен ци јал но дру га чи јим окви ром од го вор но-
сти. Где год по сто ји пре но ше ње овла шће ња, по сто ји по тен ци јал на 
по тре ба за уго во ри ма о пер фор ман са ма: из ме ђу над ле жног и за-
по сле ног, оде ље ња за услу ге по др шке и основ них управ них оде-
ље ња, из ме ђу ви ше ор га ни за ци ја јав ног сек то ра, из ме ђу из вр ше-
не вла сти, као и из ме ђу раз ли чи тих хи је рар хиј ских ни воа уну тар 
др жав не упра ве.  Уго во ри о пер фор ман са ма мо гу да се сма тра ју 
ко ри сним сред ством за по сти за ње фи ло зо фи је и сти ла ме наџ мент 
ор јен ти са ног  ка ре зул та ти ма и ре дов ним ева лу а ци ја ма у јав ном 
сек то ру. Уго во ри о пер фор ман са ма при мо ра ва ју све стра не да на-
ве ду ци ље ве, да их ре ви ди ра ју, и да сту пе у ме ђу соб не пре го во ре – 
што је нај ва жни је. У мно гим зе мља ма рас пра вља се да ли „прав но 
нео ба ве зу ју ћи“ уго во ри о пер фор ман са ма мо гу и тре ба да по ста ну 
прав но спро во ди ви уго во ри. Још јед но кон тро верз но пи та ње је да 
ли уво ђе ње уго во ра о пер фор ман са ма из ме ђу две стра не (че сто у 
вер ти кал ном, хи је рар хиј ском, ме ђу соб ном од но су) про из во ди но-
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ву хи је рар хиј ску рас по де лу у јав ном сек то ру што на кра ју во ди ка 
да љој (не по жељ ној) фраг мен та ци ји.

На при мер, по ка зу је се на при ме ру Ср би је да је сма ње ње тро-
шко ва по сло ва ња и по ве ћа ње про фи та јав них пред у зе ћа од „ве ли-
ког зна ча ја за при вре ду и гра ђа не Ср би је, јер у овим пред у зе ћи ма 
је ви ше од 300.000 за по сле них, у њи ма се ства ра 16,6 од сто при хо-
да, она ко ри сте 45 про це на та укуп ног ка пи та ла, али и ства ра ју ви-
ше од тре ћи не гу бит ни ка при вре де. По прин ци пу ве ли ких бро је ва, 
чак и про цен ту ал но ма ле уште де или про фи ти у јав ном сек то ру 
ве ли ки су до би так. Ути цај на тај сег мент по сло ва ња мо же би ти 
ди рект ни ји кроз зах те ве осни ва ча (др жа ве) да пред у зе ћа до ста ве 
го ди шње пла но ве и да се у за ви сно сти од ис пу ње ња тих пла но ва 
до но се оце не о успе шно сти ме наџ мен та. За и ста крај ње је вре ме 
да се и ми за пи та мо ко ли ко је за успе шност јав них пред у зе ћа нео-
п ход но да се њи хо ви ме на џе ри во зе нај ску пљим ауто мо би ли ма, да 
има ју нео гра ни че не тро шко ве мо бил них те ле фо на и отво ре не ра-
чу не у нај ску пљим ре сто ра ни ма. Ако је ово го ди на штед ње, он да 
нај ви ше тре ба да ште де они ко ји има ју при ви ле ги ју да ра де на др-
жав ној имо ви ни и до би ја ју пла те из бу џе та.“37)

Код нас по слу је ви ше од „500 јав них пред у зе ћа. Ни је рет ко да 
чак и ма ле оп шти не има ју по шест-се дам та квих пред у зе ћа. Гра-
до ви Бе о град, Но ви Сад, Ниш и дру ги има ју пред у зе ћа за сва ку 
ко му нал ну де лат ност, што мо жда мо же да се оправ да раз ло зи ма 
спе ци ја ли за ци је, али не мо же да се не при ме ти да она има ју мно-
ге за јед нич ке функ ци је ко је би мо гле ра ци о нал но да се оба вља ју 
по прин ци пу де ље ња тро шко ва. У све ту ни су рет ки при ме ри град-
ских мул ти функ ци о нал них кол цен та ра, об је ди ње ног фак ту ри са ња 
и на пла те ра чу на, за јед нич ких прав них слу жби, рен та кар аген ци ја 
оп штег ти па, са во зним пар ком од пут нич ких до спе ци ја ли зо ва них 
во зи ла. У ма лим оп шти на ма, ми кро ко му нал на пред у зе ћа тре ба да 
бу ду об је ди ње на и ра ци о на ли зо ва на, та ко да с ми ни му мом љу ди и 
опре ме мо гу да оба ве ви ше функ ци ја. И у јав ним на бав ка ма мо гу ће 
су мно ге уште де. Јав на пред у зе ћа Ср би је на ба вља ју ро бу и услу ге 
у вред но сти од ви ше од 120 ми ли јар ди ди на ра, што је две тре ћи не 
укуп ног оби ма јав них на бав ки. Про сек оства ре них уште да је ни жи 
од про се ка уште де др жав них ор га на и уста но ва. При то ме, нај ма-
ње уште де оства ре не су у до ме ну град ских и оп штин ских на бав ки. 
Пред лог да са о бје ди ње но оба вља ју не ке од функ ци ја пред у зе ћа са-

37) На че му Ср би ја мо же да уште ди:  Он дреј Ја шко: Јав ни сек тор: по прин ци пу ве ли ких 
бро је ва, у: Политикаonline, 4. фе бру ар 2010.
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свим је при ме рен и на бав ка ма, јер увек је ве ћа ко ли чи на до во ди ла 
до сни жа ва ња по ну ђе не це не. У го ди ни у ко јој за ве ћи ну сек то ра 
при вре де при о ри тет ни је про фит већ сам оп ста нак, за јав ни сек тор 
штед ња је оба ве за.“38)

Пре ми јер Мир ко Цвет ко вић је 2. ок то бра 2009. го ди не ре као да 
Ср би ји пред сто ји ре фор ма јав ног сек то ра ко ја не „под ра зу ме ва са-
мо от пу шта ње љу ди већ по ди за ње ефи ка сно сти. „Циљ да за че ти ри 
до шест го ди на до би је мо ефи ка сан јав ни сек тор у свим сег мен ти ма 
и да он слу жи као при мер дру гим зе мља ма“, ка зао је Цвет ко вић 
на пот пи си ва њу Ме мо ран ду ма. Ре фор ма ће, пре ма ње го вим ре чи-
ма, би ти по де ље на у ви ше сег ме на та, ре фор му др жав не упра ве на 
цен трал ном ни воу и на ло кал ном ни воу, јав них пред у зе ћа на цен-
трал ном ни воу и ло кал ном ни воу. „При во де се кра ју пре го во ри и 
ана ли зе ре фор ме ад ми ни стра ци је на цен трал ном ни воу и јав них 
пред у зе ћа на ло кал ном ни воу. Ве ћи број раз го во ра оба вљен је и с 
цен тра ла ма нај ве ћих син ди ка та“, на вео је Цвет ко вић. Ам ба са дор 
Ве ли ке Бри та ни је у Ср би ји Сти вен Вод сворт је ре као да су до бро 
функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја и њи хо ва ефи ка сност од кључ ног 
зна ча ја за раз вој сва ке зе мље, што је по ка за ло и ис ку ство цен трал-
но европ ских зе ма ља. Ди рек тор за Евро пу и од но се са до на то ри ма 
у Оде ље њу бри тан ске вла де за ме ђу на род ни раз вој Ен то ни Смит 
ре као је да се не ра ди о ве ли ким фи нан сиј ским сред стви ма ко је ће 
Ср би ја до би ти, али да ће пра ва вред ност те по мо ћи би ти ве ли ка 
јер ће има ти ре зул та те ко ји ће ути ца ти на ми ли о не љу ди. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, за ре фор му јав ног сек то ра по треб на је по др шка 
Европ ске ко ми си је, али и до ма ћег ци вил ног дру штва. Ге не рал на 
се кре тар ка Вла де Ср би је Та ма ра Стој че вић ре кла је да је је дан од 
ци ље ва ре фор ме да се ство ри ефи ка сан си стем ко ји ре ша ва про-
бле ме гра ђа на, а не си стем ко ји се ба ви со бом.“39) На при мер, у јав-
ном сек то ру Хр ват ске, укљу чу ју ћи и ло кал ну са мо у пра ву и јав на 
пред у зе ћа, ра ди око 387.000 гра ђа на или 8,7 од сто укуп ног ста нов-
ни штва Хр ват ске. Хр ват ска је по то ме јед на од нај би ро кра ти зо ва-
ни јих зе ма ља у Евро пи, бу ду ћи да је сва ки 11 Хр ват за по слен у 
јав ном сек то ру. У Не мач кој, тај сек тор за по шља ва са мо 5,5 од сто 
ста нов ни штва.

6) Де цен тра ли за ци ја ка дров ског си сте ма зна чи да слич но 
флек си бил но сти бу џе ти ра ња, пре но ше ње овла шће ња у ка дров-
ском си сте му, об у хва та не ко ли ко мо гућ но сти кад је реч о еле мен-

38) Исто
39) fi le://H:\New Fol der\ Do na ci ja Ve li ke Bri ta ni je za re for mu jav nog sek to ra em por tal E…
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ти ма и сте пе ну флек си би ли за ци је. Мно го па жње је по све ћи ва но 
од ре ђи ва њу пла та, али флек си бил ност  упра вља ња ка дро ви ма мо-
же да под ра зу ме ва мно ге дру ге еле мен те као што су: си стем кла си-
фи ка ци је по сло ва; мо бил ност; про це ду ре за по шља ва ња и усло ви 
на рад ном ме сту.

Из у зев Но вог Зе лан да и Ве ли ке Бри та ни је ко ји су по сти гли ви-
сок ни во де цен тра ли за ци је, оста ле зе мље OECD-а су при ме ни ле 
огра ни че ни ји при ступ у, ре ци мо, флек си бил но сти си сте ма пла та. 
Ме ђу тим, у свим зе мља ма чла ни ца ма OECD-а оста ла је зна чај на 
уло га цен трал них оде ље ња/ор га на за ме наџ мент људ ским ре сур си-
ма. Чак и у они ма, ко је су усво ји ле ра ди кал не про ме не у плат ном 
си сте му јав не упра ве (као, на при мер Но ви Зе ланд и Аустра ли ја) ја-
ви ла се по тре ба за над зо ром и обез бе ђи ва њем за јед нич ких етич ких 
стан дар да у јав ним услу га ма ко је се и да ље вр ше цен тра ли зо ва но. 
Ме ђу тим, у свим зе мља ма ко је су раз ви ле ме наџ мент људ ским ре-
сур си ма, рав но те жа из ме ђу кон тро ле и флек си бил но сти још увек 
ни је по стиг ну та. Мно ге вла де се још тру де да за др же кон тро лу над 
укуп ним јав ним тро шко ви ма за пла те. При сут на је иде ја да цен-
тра ли зо ван си стем од ре ђи ва ња пла та у јав ном сек то ру, у од но су на 
де цен тра ли зо ва ни је, олак ша ва кон тро лу це не ра да.

Ми ни стар ка фи нан си ја Ди а на Дра гу ти но вић ка же за „Блиц“ 
да на сед ни ци Вла де не ће ди ћи ру ку ка ко би ами но ва ла евен ту ал но 
по ве ћа ње пла та за по сле ни ма у јав ном сек то ру. Ми ни стар ка на во ди 
да је то ми мо пла ни ра ног бу џе та и до го во ра са ММФ. По сле ма-
ње од ме сец да на од усва ја ња но вог бу џе та, ми тра жи мо да се он 
ме ња. Ако би се по ве ћа ле пла те са да це лом јав ном сек то ру, де фи-
цит би  мо рао би ти мно го ве ћи не го што је пла ни ра но, а ми то не 
мо же мо да из др жи мо. Ја си гур но не ћу гла са ти за та кву од лу ку, јер 
су зах те ви нео збиљ ни и ми мо свих пла но ва – на во ди ми ни стар ка. 
Дра гу ти но ви ће ва до да је да ЕПС до са да ни је до би јао суб вен ци је из 
бу џе та и прет по ста вља да су по ве ћа ње пла та пла ни ра ли на осно ву 
по ску пље ња стру је од 10 од сто.“40)

Еко ном ски ана ли ти чар Ми ро слав Здрав ко вић под се тио је 15. 
ја ну а ра 2010. го ди не, да је „увек био нај и спла ти ви је ра ди ти, би ти 
у тим пред у зе ћи ма: Ако је јед на тре ћи на за по сле них не ких 600.000 
у јав ном сек то ру, две тре ћи не у при ват ном, а при том је исти фонд 

40) BlicOnline: „Цео јав ни сек тор хо ће ве ће пла те: Дра гу ти но вић: Не ћу гла са ти за ве ће 
пла те“, 4. фе бру ар 2010.
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за ра де, зна чи рад ни ци има ју у јав ном сек то ру дво стру ко ве ћу пла-
ту за исти сте пен ква ли фи ка ци је у од но су на при ват ни сек тор.“41)

Но ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да јав ни сек тор Ср би је ни је ус-
пео да из ба лан си ра два кон фликт на ци ља у про шло сти дру штве ни, 
као јав на пред у зе ћа, и соп стве ни тр жи шни, као пред у зе ћа ко ја пру-
жа ју услу ге. На про тив, по сло ва ње јав них пред у зе ћа пред ста вља ло 
је пер ма нент ну прет њу ма кро е ко ном ској и со ци јал ној ста бил но сти 
др жа ве. Јав ни сек тор као це ли на ко ја об у хва та др жав ну ад ми ни-
стра ци ју, јав не слу жбе (здрав ство, обра зо ва ње, од бра на, без бед-
ност, со ци јал на мре жа, кул ту ра, спорт ска јав на мре жа и дру го), 
со ци јал не фон до ве (оба ве зно здрав ство, со ци јал ни сек тор, јав на 
др жа ва и јав но ко му нал на пред у зе ћа), ре гу ла тор на те ла, ло кал ну 
упра ву и ад ми ни стра ци ју, др жав ну имо ви ну и си стем упра вља ња 
др жав ном имо ви ном, као и си стем упра вља ња град ским гра ђе вин-
ским зе мљи штем и град ском рен том, ни је до са да шњим про це сом 
при ва ти за ци је и ре фор ми го то во ни до дир нут, не ра чу на ју ћи ре-
фор му фи скал них ин стру ме на та усва ја њем од ре ђе них стан дар да и 
про пи са ЕУ у јав ним сер ви си ма и пар ци јал не ра ци о на ли за ци је у 
тим сер ви си ма. Ре фор ма јав ног сек то ра под ра зу ме ва са гле да ва ње 
це ли не при о ри те та и по ве за них зах те ва у раз ли чи том или у истом 
си сте му јав ног сек то ра“.42)

Овај рад по ка зу је зна чај јав ног сек то ра у све о бу хват ној ре фор-
ми по ли тич ког си сте ма, од но сно дру штва. Исто та ко, без ре фор-
ми јав ног сек то ра не ка ду бља ре фор ма  јав не упра ве што по ка зу-
ју и по ку ша ји ре фор ме др жав не упра ве 2009. го ди не није могућ у 
догледно време.

DraganSubotic
PUBLICMANAGEMENTANDMODERNIZATION

OFPUBLICSECTORINSERBIA
Summary

Authorwroteonanotionofpublicmanagementandne
cessityforareformofpublicsectorinpoliticalsystemof
Serbia. The author defined basic notions of new public
management,publicwelfare,publicfinances,publicservi
cedepartments,publicserviceandpublicadministration
andonthebasisofthemtheauthordefineddynamicde
velopmentalandfunctionalmodelsofthereformofpublic

41) Исто, Б92-Блиц-Ве сти: „Цео јав ни сек тор хо ће ве ће пла те“
42) Др Ми ла дин Ко ва че вић, др Вла ди мир Вуч ко вић: “Бу ду ћи раз вој, ре фор ма јав ног сек то-

ра и кон ку рент ност срп ске при вре де“, htp:/www.fimc.edu.rs/uplo a ded/ve sti/TNK.pdf. 
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sector.Inthepapertheauthorsupportsanentrepreneur
shipprofitablemodeloffunctioningofpublicsectorma
king influenceonanature,characterand functioningof
political systemof Serbia, thatwould consequently in a
great deal determine functioning of political institutions
insociety.Inadditiontoit,theauthordefinedaprofileof
publicmanager,structuresandmutualrelationswithinthe
systemofpublicmanagement,aswellasfournewprinci
plesoffunctioningofnewpublicmanagement.Inthesa
meline,takingintoconsiderationcurrentworldfinancial
crisis, theauthorpresentedsomeexamples fromcurrent
practiceinfunctioningofpublicsectorinSerbia.
KeyWords:publicmanagement,Serbia,politicalsystem,
reformofpublicsector
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U по ли тич кој и прав ној те о ри ји, на ро чи то у те о ри ји др жа ве, 
зна чај но ме сто за у зи ма пи та ње по ли тич ког ле ги ти ми те та 

ко је се до жи вља ва као сво је вр сно ин те гра ци о но по ље уну тар 
ко га се спро во ди др жав на по ли ти ка од оп штег зна ча ја. Ово 
по ље, ко је из и ску је нај ши ре схва ће ни по ли тич ки кон сен зус 
(свих или нај ве ћег бро ја по ли тич ких су бје ка та), пред ста вља 
сво је вр стан тип мње ња о кључ ним др жав ним пи та њи ма.1)

1) Европ ским на ро ди ма ово пи та ње је по зна то од вре ме на Рим ске ре пу бли ке. Ње гов узор, 
пре ко до ми на та, оства рен је у ви зан тиј ском др жав ном пра ву. Од та да је ин те гра ци о но 
по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та си но ним за мње ње о нај о пор ту ни јем по ли тич ком кур су 
ко ји у др жа во твор ним по сло ви ма ва ља за у зе ти, а ко је ства ра онај ко је у ста њу да то 
учи ни. (Ви де ти ви ше у: Х. Г. Бек, Византијскимиленијум, Clio – Глас срп ски, Бе о град 
– Ба ња Лу ка, 1998, стр. 46: "Respublica је ин те гра ци о но по ље уну тар ко јег се вла да лац 
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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Ка да је реч о по ли тич ком ле ги ти ми те ту у свом оп штем зна че-
њу, та да ва ља ис та ћи да је ова те ма у по ли тич кој и прав ној те о ри-
ји већ по при лич но об ра ђе на.2) Пи та ње ле ги ти ми те та вла да ви не и 
вла сти, ста ро је ко ли ко и ис тра жи ва ња о по ли ти ци и др жа ви. Ипак, 
та на ни јим пи та њи ма по ли тич ког ле ги ти ми те та ка кво је оно у ве-
зи са ин те гра ци о ним по љем, или пак пи та њи ма др жав ног раз ло-
га, ба вио се тек по ко ји до ма ћи аутор.3) Оно че га за си гур но не ма у 
ве зи ове те ме је сте об ра да пред ме та ис тра жи ва ња на при ме ри ма 
при ме ње не по ли ти ке. Пи та њем др жав ног раз ло га или ин те гра ци-
о ног по ља се по не ко (мо жда) још и ба вио, али освр том ове те ме 
на по ли тич ку прак су у Ср би ји, за си гур но још ни ко ни је. Ода тле 
и про ис ти че зна чај овог ра да, ко ји ће пред ста вља ти пр ви, не што 
озбиљ ни ји по ку шај, да се овој те ми при ђе на та кав на чин.

2.ТЕОРИЈСКОДЕФИНИСАЊЕ
ПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

Да би смо до би ли од го вор на пи та ње шта је то ин те гра ци о но 
по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та, мо ра мо нај пре раз мо три ти те о риј-
ску по за ди ну овог пи та ња. 

Осно ве ин те гра ци о ног по ља по ли тич ког ле ги ти ми те та про на-
ла зи мо већ у кла сич ном на сле ђу рим ске др жав не ми сли. Још код 
Ти та Ли ви ја др жа ва ни је са мо пу ко мно штво, над моћ на си ла ко ја 
др жи на оку пу, већ и сво је вр сна за јед ни ца. Ова кво ту ма че ње на сто-
ји да суп ти ли зу је ну жду си ле у кул ту ру са гла ша ва ња са ауто ри те-
том за јед ни це. "За то је по Ти ту Ли ви ју нео п ход но да др жа ва оја ча 
уну тра шњом сло гом (concordia) од но сно оном вр стом емо ци о нал-
ног по и сто ве ће ња гра ђа на с др жа вом ко је је пре тва ра у за јед ни цу, 
или ка ко би то Берк ре као, ор та клук умр лих, жи вих и још не ро ђе-
них. У про тив ном, без ова кве уну тра шње сло ге др жа ва не мо же 
би ти ду гог ве ка. То су до бро зна ли и рим ски не при ја те љи Етрур ци, 
чи ји су пр ва ци го во ри ли: Римскамоћћебитивечита,ако јене

мо ра по твр ди ти као ин те гра ци о ни фак тор." Слич но и: Ibi dem, стр. 48: "Док тра је кон-
сен зус би ра ча, ви зан тиј ски цар има ско ро нео гра ни че ну сло бо ду кре та ња уну тар да тог 
му ин те гра ци о ног по ља да би оси гу рао је дин ство Цар ства.")

2) Те о риј ском об ра дом по ли тич ког ле ги ти ми те та, од до ма ћих са вре ме ни ка, ба ви ли су се 
ка ко по ли ти ко ло зи, та ко и прав ни ци. У но ви је вре ме ме ђу по ли ти ко ло зи ма про фе со ри: 
Во ји слав Ста нов чић и Ми лан По ду на вац, а од прав ни ка про фе со ри: Ко ста Ча во шки, 
Да ни ло Ба ста и Бу ди мир Ко шу тић.

3) Од са вре ме них, до ма ћих ауто ра по нај ви ше про фе сор Ча во шки и про фе сор Ста нов чић.
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сломеунутрашњинереди."4) Ка да рас пра вља о по јав ним об ли ци-
ма др жав ног раз ло га ита ли јан ски ре не сан сни те о ре ти чар др жа ве 
Ђо ва ни Бо те ро (GiovanniBоtero) се до ти че, из ме ђу оста лог, и ин-
те гра ци о ног по ља из но се ћи тврд њу да је то оно што ва ља са чу ва ти 
и одр жа ва ти ка ко би за јед ни ца на пре до ва ла у прав ди, ми ру, бла го-
ста њу и из о би љу.5) Та ко ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти-
ми те та по ста је сво је вр стан скуп иде ја, а др жав ни раз лог зна ње о 
сред стви ма (или са ма ве шти на) "ко јим се го спод ство: ус по ста вља, 
одр жа ва и про ши ру је."6) Ово већ на го ве шта ва, исти на да нас не та ко 
по пу лар но ста но ви ште ме ђу ле га ли сти ма, пре ма ко ме је ин те гра-
ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та "при ста нак ко ји се ор га ни-
зу је".7) За Ни ко лу Ма ки ја ве ли ја (NiccolòMachiavelli) ин те гра ци о но 
по ље оли че но је у не кој вр сти вр ли не пре жи вља ва ња – ви та ли зма, 
жи вот не сна ге "ко јом се ства ра и одр жа ва др жа ва, од но сно над моћ-
на власт ко ја је ње на су шти на. Дру гим ре чи ма, упра вља че др жа ве 
ну жда при ну ди да се бо ре за уве ћа ње ње не те ри то ри јал не мо ћи чак 
и ако они са ми то не бу ду хте ли."8) На овај на чин Ма ки ја ве ли ус по-
ста вља "ло ги ку зах те ва да се ре а ли стич ки сле ди по ли ти ка мо ћи."9) 
Ова ће се иде ја об на вља ти пе ри о дич но у те о ри ји др жа ве (и пра ва), 
а нај звуч ни је кроз шко лу не мач ког ро ман ти зма, ко ја ће би ти пот пу-
но у са гла сју са Хе ге ло вом те зом пре ма ко јој је др жа ва "ства ра лац 
исто ри је", сто га је она и тво рац ле ги ти ми те та – јер га про из во ди, 
ства ра.10) Тек са ство ре ним ле ги ти ми те том ко ји на сто ји да си нер ги-
4) К. Ча во шки: Уводуправо–основнипојмовиидржавниоблици, Дра га нић, Бе о град, 

1995, стр. 104.
5) G. Bоtero: Ragionedistato, In tro du zi o ne Car lo Mo ran di, Bo log na, 1930, р.381-382: " Re sta 

so lo che aven do con dot to la no stra città a qu el la gran dez za che ci con ce de la con di zi o ne del 
si to, e le al tre cir co stan ze da noi com me mo ra te di so pra, si at ten da a con ser var la e a man te-
nar la: al che gi o va la gi u sti zia, la pa ce, e l'abon dan za: perchè la gi u sti zia as si cu ra og ni u no del 
suo: con la pa ce fi o ri sce l'agri col tu ra, i traf fic hi e le al tri: con l'ab bon dan za de' ci bi si fa ci li ta 
il so steg no del la vi ta: e nis su na co sa tien piú al le gro il po po lo che il buon mer ca to del pa ne. 
Tut te qu el le co se fi nal men te, le qu a li ca gi o na no la gran dez za, so no an che at te a con ser var la: 
perchè le ca u se del la pro du zi o ne del la co se e del la conservazionе lo ro so no l'is tes se."

6) К. Ча во шки: Уводуправо–основнипојмовиидржавниоблици, Дра га нић, Бе о град, 
1995, стр. 135.

7) M. Po du na vac: Politički legitimitet, Rad, Be o grad, 1988, str. 78: "Vla da vi na uz pri sta nak 
onih nad ko ji ma se vla da – ali pri sta nak ko ji se or ga ni zu je, a ne ge ne rič nim i eva ziv nim ka-
kav se is po lja va u mo men tu iz bo ra."

8) К. Ча во шки: Уводуправо–основнипојмовиидржавниоблици, Дра га нић, Бе о град, 
1995, стр. 133.

9) В. Ста нов чић: Моћилегитимност, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 42.
10) F. Cha te let, O. Du ha mel, E. Pi si er: "He gel", Dictionnairedesœuevrespolitiques: 305-319, 

Présses Uni ver si ta i res de Fran ce, 1986, р.306-307: "Dès lors, si la sci en ce de l'Etat est un 
ap pli ca tion à la réalité po li ti que du Sa vo ir phi lo sop hi que, le fa it de l'Etat mo der ne en ge sta-
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зу је око се бе све по ли тич ке чи ни о це у јед ном дру штву и то око ску-
па иде ја и по ли тич ких кон це па та ко је се на ме ћу као др жав ни раз-
лог, тек та да до ла зи до ко нач не ле ги ти ми за ци је у ко јој си ла из ра ста 
у власт, а власт ура ста у ле ги ти ми тет.11) Ме ђу тим, ин те гра ци о но 
по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та ни је сва ка вр ста ле ги ти ми зи ра ју ће 
вла сти, па чак ни она ко ја по се ду је фол клор не зна ко ве и сим бо ле 
мо ћи, ко ји пре ма Ме ри а му (CharlesMerriam), тре ба да "за ди ве и 
ома ме",12) већ она ко ја пред ста вља скуп иде ја, док три на и ци ље ва 
ка ко ји ма др жав ни раз лог тре ба да те жи.13) Та ко моћ по ста је "уко-
ре ње на у емо ци ја ма, уса ђе на у осе ћа њи ма и на ка на ма, у мо ра лу, у 
му дрим из ре ка ма, у об ли ци ма ра ци о на ли за ци је ме ђу ви шим ни во-
и ма кул тур них гру па."14)

3.РАДНОДЕФИНИСАЊЕ
ПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

На осно ву све га из ло же ног да се за кљу чи ти:
– по ли тич ки ле ги ти ми тет пред ста вља ва лид ност вла да-

ју ћег ре жи ма.15) У да на шња вре ме на ова се ва лид ност 
ис ка зу је пре ћут ном во љом свих да по шту ју из ре че ну 
во љу (за ин те ре со ва не) ве ћи не.

– др жав ни раз лог је зна ње о сред стви ма ко ји ма се јед на 
за јед ни ца др жи на оку пу, ка ко би оп ста ла, или ка ко би 
се очу ва ла и уве ћа ла сво ју моћ.

– ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та је са ма 
са др жи на др жав ног раз ло га, са ста вље на од: иде ја, за-

tion – que cet te sci en ce a po ur présup posé – con sti tue la con di tion hi sto ri que, con tin gen te, 
pro di ut par l'hi sto i re, sans la qu el le la réali sa tion du Sa vo ir ab so lu ne se ra it pas pen sa ble, sans 
la qu el le l'hégéli a ni sme n'exi ste ra it pas..."

11) Ово је тзв. д'Антреево раз ли ко ва ње. (Ви де ти у: К. Ча во шки, Уводуправо–основни
појмовиидржавниоблици, Дра га нић, Бе о град, 1995, стр. 107)

12) Чи ка шки по ли ти ко лог Чарлс Ме ри ам (Charles Е. Merriam) суп ти ли зу је пи та ње ле-
ги ти ми те та пра ве ћи раз ли ку из ме ђу: ску по ва иде ја ко ји ма сва ка власт се бе не са мо 
оправ да ва већ и на во ди да у њен ле ги ти ми тет дру ги ве ру ју (credenda), од зна ко ва и 
сим бо ла фол клор не мо ћи ко ји за ди вљу ју и ома мљу ју, и ко ји пред ста вља ју из ра же ни ји 
сте пен ин тер и о ри за ци је (miranda). (Ви де ти де таљ ни је у: Ch. Mer ri am, PoliticalPower, 
Mc Graw Hill, New York-Lon don, 1934)

13) H. D. Las swell: Thefutureofpoliticalscience, Al di ne Tran sac tion, 2005, р. 52-53. 
14) В. Ста нов чић: Моћилегитимност, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 26.
15) http://sr.wikipedia.org/srel/Легитимитет
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ми сли, кон це па та и стра те ги ја ко ји ма се на сто ји очу ва-
ти све оно што се дâ обе ле жи ти др жав ним раз ло гом.16) 

Ва ља на гла си ти да националниинтерес иако ве о ма сро дан пој-
му ин те гра ци о ног по ља по ли тич ког ле ги ти ми те та, ипак за др жа ва 
из ве сну раз ли ку спрам ње га. На и ме, он се пре вас ход но ти че мре-
же нај о снов ни јих на ци о нал них пи та ња ко ја мо гу има ти оп ште дру-
штве ни, исто риј ски и кул тур ни зна чај по на ци ју, али се не мо ра 
оба ве зно од но си ти и на др жа во твор на пи та ња јед не на ци је, по што 
на ци ја мо же пре ва зи ла зи ти др жа ву (баш као и др жа ва на ци ју). Са 
дру ге стра не на ла зи се државамасе као знат но ши ри по јам ко ји 
пред ста вља све о бу хват ну пе не тра ци ју др жав ног ор га ни зма у дру-
штве ни про стор.17)

Ов де, да кле, не ће би ти ре чи о државномразлогу – јер је он 
ма ње-ви ше је дин ствен за све др жа ве ово га све та; ни ти ће би ти рас-
пра ве о националном интересу – јер он, у исто вре ме, и на ди ла зи 
у кон крет ном слу ча ју јед ну др жа ву и пре у ско опи су је пред мет ис-
тра жи ва ња. Још ма ње ће би ти ре чи о: пој му политичкоглегити
митета – јер је он ису ви ше општ; али ни о државимасе –  ко ја 
пре ва зи ла зи пред мет ин те ре со ва ња. Ов де ће би ти ре чи о ме сту ин-
те гра ци о ног по ља по ли тич ког ле ги ти ми те та на по љу при ме ње не 
по ли ти ке – у по ли тич ком жи во ту Ср би је.

4.ИНТЕГРАЦИОНОПОЉЕ
ПОЛИТИЧКОГЛЕГИТИМИТЕТАУ
ПРИМЕЊЕНОЈПОЛИТИЦИ

–ПРИМЕРСРБИЈЕ–
Ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та у са-

вре ме ном по ли тич ком жи во ту Ср би је у по след њих два де сет 
го ди на ви ше стра нач ког по ли тич ког жи во та про шло је не ко-
ли ко зна чај них фа за.
16) Не ке де фи ни ци је др жав ног раз ло га не пра ве раз ли ку из ме ђу др жав ног раз ло га и ин-

те гра ци о ног по ља по ли тич ког ле ги ти ми те та. Та ко се у ита ли јан ској по ли тич кој те о ри-
ји др жав ни раз лог по и сто ве ћу је са ин те гра ци о ним по љем по ли тич ког ле ги ти ми те та и 
сво ди на на ци о нал ни ин те рес. Оту да се ов де др жав ни раз лог пре ши ро ко ту ма чи, као: 
"скуп ци ље ва и ам би ци ја јед не др жа ве на еко ном ском, вој ном или кул тур ном по љу." 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Ragion_di_Stato: "La ra gion di Sta to, det ta an che in te res se na zi-
o na le, è l'in si e me de gli obi et ti vi e del le am bi zi o ni di un pa e se in cam po eco no mi co, mi li ta re 
o cul tu ra le.") 

17) Др жа ва ма се де фи ни ше се као "оку пи ра ност чи та вог др жав ног жи во та др жав ном ин-
тер вен ци јом". (Ви де ти ви ше у: С. Ли лић, СхватањаСлободанаЈовановићаотзв.др
жавимасе, се па рат Прав ног фа кул те та, Бе о град, 1991)
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Пр ву фа зу обе ле жа ва пе ри од пост ко му ни стич ке вла да ви не со-
ци ја ли стич ког ауто кра те Сло бо да на Ми ло ше ви ћа ко ји је на сто јао 
да ин те гра ци о но по ље по ста ви на не ко ли ко ва жних сту бо ва по ли-
ти ке, да ју ћи му све оп шти ле ги ти ми тет. При ти снут та ла сом ви ше-
пар ти зма и на пу шта ња со ци ја ли зма ко ји је за пљу снуо зе мље Ис-
точ ног бло ка и ре пу бли ке-чла ни це СФРЈ, Ми ло ше ви ћев ре жим је 
при хва тио основ не по сту ла те ви ше пар тиј ског по ли тич ког си сте ма 
и тр жи шне при вре де. Ме ђу тим, ово на чел но при хва та ње ни је би ло 
искре но, па ти ме ни без ре зер вно, јер је би ло из ну ђе но као не ка вр-
ста од ступ ни це. У но во на ста лој си ту а ци ји ви ше пар тиј ски си стем 
се ма ни фе сто вао у свом ле ги тим ном об ли ку: фор мал но је по сто ја-
ло мно штво по ли тич ких стра на ка; а не ке од њих су ушле и у пар ла-
мент. Ме ђу тим, ствар на по зи ци ја ви ше пар тиј ског жи во та у Ср би ји 
би ла је та ко об ли ко ва на да је за пра во по сто јао фин ги ра ни ви ше-
пар ти зам, и да је све нај ва жни је по лу ге вла сти др жао Сло бо дан 
Ми ло ше вић и ње го ва Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС).18) Ова 
моћ на пар ти ја, про и за шла из утро бе још моћ ни јег Са ве за ко му ни-
ста Ср би је (СКС), на сле ди ла је ње го во члан ство, ин фра струк ту ру, 
но вац, не крет ни не... На пр вим ви ше пар тиј ским из бо ри ма пре о бу-
че ни СКС са но вим име ном СПС осво јио је го то во 4/5 ман да та у 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. Са ма СПС је за јед но од 
нај ва жни јих на че ла свог по ли тич ког про гра ма (то је на че ло по ста-
ло и са став ни део Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не) ис-
та кла ме шо ви ти об лик сво ји не, ис кљу чив ши та ко фа во ри зо ва ње 
при ват ног вла сни штва. Уз ово би ли су пред ви ђе ни и из ве сни ин-
стру мен ти огра ни че ња тр жи шта и про мо ви са ња вред но сти со ци-
јал не др жа ве као др жа ве бла го ста ња. 

Сло бо дан Ми ло ше вић је на ста вио нео ме та но да вла да, а са мо 
би по вре ме но ње го ву по зи ци ју угро жа ва ли ва нин сти ту ци о нал ни 
по ку ша ји опо зи ци је да до ве ду у пи та ње у по чет ку чак не ни сам 
ле ги ти ми тет ње го ве вла сти ко ли ко не струч ност вла де ко ју је сам 
са ста вљао. Оно што је пред ста вља ло ра ди ка лан от клон од ви ше-
де це ниј ске по ли ти ке бив шег СКС би ла је од бра на нај ви тал ни јих 
ин те ре са срп ског на ро да ван гра ни ца Ср би је.19) За пла ше ни мо гућ-
18) С. Ан то нић: "Пар ла мен та ри зам у Ср би ји по сле 2000-те го ди не", Социолошкипреглед, 

бр. 3-4/03: 209–224, Бе о град, 2003, стр. 210.
19) Исти на ово пи та ње су по кре ну ли још у до ба јед но пар ти зма ин те лек ту ал ци ко ји ће ка-

сни је при ћи уз Ми ло ше ви ћев СПС, као што је ака де мик Ми хај ло Мар ко вић. И сам 
члан Са ве за ко му ни ста, и де кла ри са ни ле ви чар, он ће још 1986. го ди не иза ћи са ста-
вом, ко ји је ка сни је по стао ба зич ни про грам ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња 
у Ју го сла ви ји: "На ци о нал на не рав но прав ност је исто то ли ко не под но шљи ва у дру гој 
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но шћу да би СПС мо гла да оста не на бри са ном про сто ру ка да је 
реч о од бра ни основ них на ци о нал них ин те ре са, Ми ло ше ви ће ва 
ин фра струк ту ра је по мо гла у фор ми ра њу Срп ске ра ди кал не стран-
ке (СРС), ко ја је про мо ви са на у стран ку де сни це и не по ко ле бљи вог 
за штит ни ка угро же ног срп ског на ро да пре ко Дри не. Ми ло ше вић је 
овим ма не вар ским по те зом же лео да по стиг не два ефек та. Пр ви, да 
омо гу ћи ста бил ност ин те гра ци о ном по љу по ли тич ког ле ги ти ми те-
та ко ји је са да уз: ви ше пар ти зам и огра ни че ну тр жи шну еко но ми ју, 
до био још је дан би тан уга о ни ка мен – а то је за шти та ин те ре са срп-
ског на ро да у ра том за хва ће ним под руч ји ма бив ше за јед нич ке др-
жа ве. И дру го, да ра ди кал ну стран ку ко ри сти као удар ну пе сни цу 
про тив не по слу шне опо зи ци је. Ова ква опо зи ци ја је упор но од би ја-
ла да уђе у ор би ту ин те гра ци о ног по ља по ли тич ког ле ги ти ми те та 
ко ју је ство рио Ми ло ше вић, до во де ћи на тај на чин чи тав по ре дак у 
пи та ње. У по гле ду во ђе ња спољ не по ли ти ке, усло вље не но вим ге-
о по ли тич ким раз ме шта јем, Ми ло ше ви ће ва по ли ти ка је због чи та-
вог сти ца ја не на кло ње них окол но сти по ка зи ва ла нај ви ше ра њи вих 
обе леж ја. Нај ва жни је се ти ца ло од но са Ср би је и ње ног при род ног 
са ве зни ка Ру ске фе де ра ци је. При род но са ве зни штво и за штит ни-
штво Ру си је ни је би ло из во дљи во из не ко ли ко раз ло га, од ко јих су 
два би ла пре суд на. Пр ви, јер је Ми ло ше вић по сва ку це ну на сто-
јао да пру жи по др шку ру ским силовицима оку пље ним око ге не ра ла 
Ја зо ва, ди рект ног – не са мо кон ку рен та пред сед ни ка Ру си је – већ 
и си стем ског про тив ни ка но вог ру ског ре жи ма. Дру ги раз лог био 
је тај што је по ли ти ка Бо ри са Јељ ци на по пи та њу срп ског на ро да 
би ла не ис кре на и скло на на год ба ма са САД и ње ним атлант ским 
са ве зни ци ма. Од нос зва нич ног Бе о гра да и зва нич не Мо скве био 
је то ли ко лош да је ве ге ти рао. Ка да је реч о за пад ним си ла ма та да 
ва ља ис та ћи да је по чет на не на кло ње ност Не мач ке (ко ја је при зна-
ла се це си ју Сло ве ни је и Хр ват ске), вре ме ном до би ла при ста ли це 
и у САД и Бри та ни ји, а у не што ма њем оби му и у Фран цу ској (са 
ко јом је Ср би ја га ји ла тра ди ци о нал ну на кло ност у ме ђу на род ним 
од но си ма). Овај ће се збир ни ани мо зи тет са бра ти већ у то ку агре-
си је НА ТО-а на Ре пу бли ку Срп ску по чет ком 1995, да би пун за мах 
за до био агре си јом НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју мар та 1999. го ди не. 
Не при ја тељ ски од нос за пад них си ла пре ма Ми ло ше ви ће вој по-

Ју го сла ви ји као што је би ла у пр вој. Ју го сла ви ја не мо же оп ста ти на прин ци пу сла бе, 
по де ље не и по ни же не Ср би је." (ци тат из: М. Су бо тић, "Ин те лек ту ал ци и срп ско пи-
та ње 1990. го ди не", Политичкаревија, 5/06:487-506, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2006, стр. 490)
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ли ти ци, ко ја је пред ста вља ла за че так ан ти гло ба ли стич ке бор бе за 
мул ти по лар ни свет, за вр ше на је при пре мом и из во ђе њем ре во лу-
ци о нар ног пу ча, ко јим је Сло бо дан Ми ло ше вић зба чен са вла сти. 
На ње го во ме сто до ла зе ко о пе ра тив не вла сти ко је же ле да са ра ђу ју 
са за пад ним си ла ма. Оне ис ка зу ју на ме ру да кор ми ло Ср би је пу-
ним је дри ма усме ре ка евро а тлант ским ин те гра ци ја ма.
Ка да је реч о опо зи ци ји ва ља ис та ћи да је и она на сто ја ла 
да на мет не сво је ин те гра ци о но по ље ле ги ти ми те та. Оно је 
са др жа ло је дан но ви-ста ри вред но сни си стем, ко ји је на вр-
ху пи ра ми де тво рио за ми шље но ин те гра ци о но по ље око ко-
га би тре ба ле да се оку пе све сна ге у дру штву: де мо крат ски 
ви ше пар тиј ски плу ра ли зам, тр жи шна еко но ми ја и за шти та 
при ват ног вла сни штва – би ле су основ не вред но сти око ко-
јих је по сто јао кон сен зус. Оста ле тач ке не ког бу ду ћег по ља 
ле ги ти ми те та уну тар опо зи ци је ни су би ле уса гла ше не (ре пу-
бли ка ни зам – мо нар хи зам, мо дер ни зам – кон зер ва ти ви зам, 
ли бе ра ли зам – со ци јал де мо кра ти ја).20) Ипак је ово ин те гра-
ци о но по ље би ло тек са мо по тен ци јал но и по све сла ба шно. 
Уз то су по ли тич ке стран ке на соп стве не на чи не ту ма чи ле 
не ка од го ру ћих пи та ња. Јед но од кључ них био је од нос пре-
ма по ло жа ју пре ко дрин ских Ср ба, па се ту опо зи ци ја че сто 
де ли ла. Дру га та ква по де ла ти ца ла се од но са пре ма агре си ји 
НА ТО-а из 1999. го ди не. Тре ћа се сва ка ко ти ца ла пу те ва и 
на чи на раз ре ше ња дра ме са ауто крат ском вла да ви ном Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа. Ка ко год би ло опо зи ци о не стран ке су 
углав ном ви ше-ма ње ста ја ле на ста но ви шту: кон со ли да ци је 
Ср би је и ње не др жав но сти, ви ше пар тиј ске де мо кра ти је, тр-
жи шне (laissez faire) еко но ми је, за шти те при ват не сво ји не, 
ула ска у Европ ску Уни ју. Пред петоoкт о барске про ме не кон-
сен зус ни је по сто јао у по гле ду ула ска у НА ТО са вез, али је 
ве ћи на чла ни ца опо зи ци о ног кон гло ме ра та стра на ка (ДОС) 
за го ва ра ла и тај циљ.

На кон 5. ок то бра 2000. го ди не до шло је до укла ња ња 
ауто крат ске вла сти јед ног чо ве ка, јед не по ро ди це и јед не 
20) М. Јо ва но вић: Политичке институције у политичком систему Србије, Ин сти тут за 

по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 79: "Чак ако оста ви мо по стра ни про грам ске, 
по ли тич ке раз ли ке и ли дер ске су је те – у ко а ли ци ји су би ле фор мал но де кла ри са не кон-
зер ва тив не и де мо крат ске стран ке, мо нар хи стич ке и ре пу бли кан ске, ле ви чар ске и де-
сни чар ске – би ло је јaсно да функ ци о ни са ње вла де у та квим окол но сти ма не ће мо ћи да 
се одр жа ва са мо на по ле ту ру ше ња пред ход ног ре жи ма и осва ја ња вла сти."
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пар ти је.21) Не стао је си му ло ва ни ви ше пар ти зам. Убе дљи вом 
ве ћи ном на кон де цем бар ских из бо ра 2000. го ди не на власт је 
до шао кон гло ме рат од 18 стра на ка оку пљен у Де мо кр та ску 
опо зи ци ју Ср би је (ДОС).22) У по чет ку од лу ке се до но ше не на 
пред сед ни штву ДОС-а ко ји је пред ста вљао не ку вр сту јед-
но ко а ли ци о ног ре во лу ци о нар ног пле ну ма (по лит би роа). Па 
иако су на пред сед ни штву ДОС-а до но ше не све кључ не од лу-
ке по зе мљу, вр ло бр зо је до шло до раз ла за из ме ђу две нај ва-
жни је фи гу ре на по ли тич кој сце ни Ср би је: пред сед ни ка СРЈ 
Во ји сла ва Ко шту ни це и пре ми је ра Ср би је Зо ра на Ђин ђи ћа. 
Од та да по чи ње без по штед на бор ба пред сед ни ка и пре ми је-
ра ко ја тра је до уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа мар та 2003. го ди не. 
Тај су коб био је ба зи чан по пи та њу на ме та ња но вог по ли-
тич ког ле ги ти ми те та ин те гра ци о ног по ља.23) Бор ба око ин-
те гра ци о ног по ља би ла је ро вов ска и пред ста вља ла је су коб 
за ступ ни ка "но ве или дру ге Ср би је", ко ји су би ли при ста ли це 
ра ди кал них ре фор ми (а зе мљу ви де ли као ма лу де мо крат ску 
за јед ни цу свих ње них гра ђа на ин те гри са ну у струк ту ре ЕУ и 
НА ТО-а), и при ста ше "ста ре или пр ве Ср би је" ко ји су би ли 
за по ступ не и оба зри ве ре фор ме (за си стем ски при ступ у ре-
ша ва њу про бле ма, за при сту па ње Европ ској уни ји, али и ре-
зер ви са ни пре ма ула ску зе мље у НА ТО).24) Пре ми јер Ђин ђић 
на сто јао је да ефек тив ну власт и ме сто пре ми је ра ис ко ри сти 
не са мо за убр за не ре фор ме дру штва ко је су во ди ле у при ва-
ти за ци ју и уво ђе ње ве ће кон ку рент но сти, у сма ње ње јав не 
упра ве (вој ска, по ли ци ја, ад ми ни стра ци ја) и отва ра њу зе мље 
21) М. Су бо тић: "Вла да ви на ДОС: од пе то о ко то бар ске ре во лу ци је до рас па да ко а ли ци је", 

Политичкаревија, 2-4/07: 435-460, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 
444: "Ни ко пре ма овом да ту му не мо же оста ти рав но ду шан: за јед не је то пре лом на тач-
ка, ре во лу ци о нар ни рас кид с ко му ни змом и ауто ри тар ним ре жи мом, отва ра ње пре ма 
све ту и хва та ње при кључ ка с европ ским де мо крат ским вред но сти ма, а за дру ге срам ни 
да тум у срп ској исто ри ји у ко јем су по бе ду од не ли из дај ни ци и слу ге за пад них си ла."

22) "Ови из бо ри ни су по пр ви пут до ве ли до фор ми ра ња ко а ли ци о не вла де, али по пр ви 
пут вла ду су чи ни ли пред став ни ци чак 18 по ли тич ких пар ти ја и раз ли чи тих ор га ни за-
ци ја." (М. Јо ва но вић: ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 79)

23) В. Стан ко вић: "Пар то кра ти ја ме ђу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је", 
Политичкаревија, бр.3/09:17-26, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 
20.

24) "Во ји слав Ко шту ни ца је за го ва рао став еквидистанце пре ма Ми ло ше ви ћу и НА ТО 
пак ту..." (М. Су бо тић: "Вла да ви на ДОС: од пе то ко то бар ске ре во лу ци је до рас па да ко-
а ли ци је", Политичкаревија, 2-4/07: 435-460, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2007, стр. 440)
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пре ма за пад ним ин ве сти ци ја ма, већ и да из вр ши ра ди ка лан 
от клон од бив ше по ли тич ке гар ни ту ре спро во ђе њем лу стра-
ци је. Лу стра ци ја је у свом бла жем ви ду има ла за циљ не са мо 
из ба ци ва ње "стра на ка ста рог ре жи ма" (СПС-СРС) из сва ке 
ком би на то ри ке за уче шће у би ло ка квој вла сти већ и из гон из 
ин те гра ци о ног по ља по ли тич ког ле ги ти ми те та.25) За раз ли ку 
од ње га пред сед ник Ко шту ни ца за го ва рао је опре зне ре фор-
ме и ин си сти рао на на ци о нал ном по ми ре њу ко је би ам не сти-
ра ло при пад ни ке ста рог ре жи ма, уко ли ко се ни су огре ши ли о 
за кон.26) Овај су коб би ће ко нач но за вр шен па дом вла де Зо ра на 
Жив ко ви ћа, не пу не две го ди не на кон уби ства Зо ра на Ђин ђи-
ћа.

Фор ми ра њем вла де Во ји сла ва Ко шту ни це до ла зи до оства ри-
ва ња за ми сли о из ми ре њу при ста ли ца Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и 
де ло ва ДОС-а. Ма њин ску вла ду та да је по др жао СПС. Фор ми ра 
се тзв. Мањинскипакт Ко шту ни ца – Да чић. Овим ин те гра ци о ним 
спо ра зу мом Ко шту ни ца је на сто јао да про ши ри по ли тич ки ле ги ти-
ми тет и на при пад ни ке ста рог ре жи ма, и да та ко ма не вар ским по-
те зом Ђин ђи ће ве след бе ни ке ис ти сне пре ма мар ги ни по ли тич ког 
спек тра. Ка да је реч о ре фор ма ма, Во ји слав Ко шту ни ца се упу стио 
у спро во ђе ње ба зич них ре фор ми на оба зрив на чин. Он је на сто јао 
да спро во ди по ли ти ку за шти те срп ског на ро да у Ре пу бли ци Срп-
ској (БиХ), све срд но се за ла гао за очу ва ње за јед нич ког др жав ног 
кро ва Ср би је и Цр не Го ре, и очу ва ње ин те гри те та Ср би је у по гле ду 
ју жне по кра ји не (КиМ). Ко шту ни чин ле га ли зам ко ји је про кла мо-
ван као глав но по ли тич ко на че ло ме ђу тим би ће де ро ги ран ко руп-
ци о на шким афе ра ма и ди вљом при ва ти за ци јом ко ја је на ста вље на 
још из вре ме на Ђин ђи ће вог ка би не та (тзв. Влаховићевапривати
зација). У осно ви Ко шту ни чин ка би нет је по ред до след не на ци о-
нал не по ли ти ке, спро во дио ли бе рал ну по ли ти ку. Она је има ла за 
25) Ево шта на те му СРС пи ше Ди ја на Ву ко ма но вић: "Ре ал но је оче ки ва ти да ће због ње ног 

ве ли ког из бор ног по тен ци ја ла, као и због ње ног иде о ло шког екс тре ми зма ко а ли ци о ни 
по тен ци јал би ти ми ни ми зи ран до крај њих гра ни ца, а СРС би ти кон ти ну и ра но ис кљу-
че на из пар ти ци па ци је у вла да ју ћим ко а ли ци ја ма. Овом трен ду до при но си и са ма СРС, 
по зи ци ра ју ћи се као ан ти си стем ска пар ти ја." (Д. Ву ко ма но вић: "Ди на ми ка пар тиј ског 
си сте ма Ср би је", Српска политичкамисао, бр. 1-2/05:29-52, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 47)

26) "Ко шту ни ци ном за слу гом, 7. ок то бра обра зо ва на је но ва власт, не као на ста вак на сил-
ног 5. ок то бра, већ као ре зул тат мир ног 24. сеп тем бра. Ста ре уста но ве по рет ка на-
ста ви ле су да ра де, са мо што су са да по че ле да се по пу ња ва ју у скла ду са из бор ним 
ис хо дом од 24. сеп тем бра." (С. Ан то нић: "Пар ла мен та ри зам у Ср би ји по сле 2000-те 
го ди не", Социолошкипреглед, бр. 3-4/03: 209–224, Бе о град, 2003, стр. 213)
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циљ до вр ше так при ва ти за ци је, ус по ста вља ње тр жи шних ме ха-
ни за ма и при вла че ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја. Ово је за 
по сле ди цу има ло до дат но кла сно ра сло ја ва ње и пре ли ва ње го то-
во це ло куп ног дру штве ног бо гат ства у по сед ома ле не гру пе ве о-
ма моћ них при вред них плу то кра та (тзв. тајкуна) ко ји ни су има ли 
пре ве ли ки ин те рес да ин ве сти ра ју и упо шља ва ју ма се не за по сле-
них, већ са мо да са чу ва ју сте че не по зи ци је, и да се, евен ту ал но, 
до мог ну но ве имо ви не. Та ко до ла зи до за вр шне спре ге еко ном ске 
и по ли тич ке мо ћи и тзв. тајкунизациједруштва. На ни жим ни во-
и ма мо ћи по пр ви пут би ће ви дљи ви ја спре га кри ми на ла са по ли-
тич ким ути ца јем би ро крат ског апа ра та. Исто вре ме но, ка да је реч 
о ин те гра ци о ном по љу по ли тич ког ле ги ти ми те та, до ла зи до но вог 
кон сен зу и ра ња глав них по ли тич ких ак те ра у Ср би ји, ко ји до во ди 
до ства ра ња Уставногпакта. Та ко је оства ре но пр во ши ро ко ин-
те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та, ко јим су Ко шту ни ца, 
Та дић и Ни ко лић омо гу ћи ли из гла са ва ње Ми тров дан ског уста ва 
2006. го ди не. На мах се сте као ути сак да се по ре дак ко нач но ста-
би ли зо вао, јер су сви нај ва жни ји по ли тич ки су бјек ти си сте ма при-
хва ти ли ин те гра ци о но по ље.

Па и по ред оства ре ног ин те гра ци о ног по ља ко јим је по стиг-
нут ши ри ле ги ти ми тет, Ко шту ни чи на вла да је па ла –  исти на не 
услед уну тра шњег не рас по ло же ња на ро да ло шим жи вот ним стан-
дар дом, већ због спољ них фак то ра. При зна ње не за ви сно сти Ко со-
ва и Ме то хи је од стра не за пад них си ла и ње них са те ли та угро зи ло 
је ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та, јер је до ве ло до 
кон цеп циј ског ра ко ла око стра те ги је бор бе за ју жну срп ску по-
кра ји ну. На и ме, до кле год су за пад не си ле по што ва ле Ре зо лу ци ју 
1244 (пре ма ко ме је КиМ био нео ту ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је, под 
упра вом Ује ди ње них на ци ја) Во ји слав Ко шту ни ца и ње го ва стран-
ка ис ка зи ва ли су спрем ност да при сту пе ин те гра ци о ним то ко ви ма 
са Европ ском уни јом, и ни су се ја сно про ти ви ли члан ству у Се вер-
но а тлант ском пак ту. Ме ђу тим, ка да су се по ја ви ле ин ди ци је ко је 
су ука зи ва ле на мо гућ ност при зна ња "пр ве НА ТО др жа ве у све ту", 
Ко шту ни ца се окре ће вој но-тех нич кој не у трал но сти и окре ће ин-
те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та ка пре и спи ти ва њу од-
но са са Европ ском уни јом уко ли ко она до во ди у пи та ње те ри то ри-
јал ни ин те гри тет Ре пу бли ке Ср би је. Убр зо је до шло до при зна ња 
не за ви сно сти Ко со ва од стра не нај моћ ни јих др жа ва За па да, што 
ни је мо гло да не оста ви од је ка и на уну тра шњо по ли тич кој сце ни. 
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Већ пре тих из бо ра не за до вољ ство на ро да ло шим стан дар дом, не-
за по шље но шћу и ко руп ци јом, до ве ло је до то га да је Ср би ја то ну ла 
у ви дљи ве по де ле би рач ког те ла ко је су по ла ри зо ва не око пред сед-
ни ка Та ди ћа и глав ног опо зи ци о ног опо нен та Ни ко ли ћа.27) По што 
Во ји слав Ко шту ни ца ни је ус пео да фор ми ра вла ду са опо зи ци о ним 
стран ка ма СРС и СПС, иако је за то имао ве ћи ну, по се гао је за 
је ди ним мо гу ћим ре ше њем – рас пи си ва њем пре вре ме них пар ла-
мен тар них из бо ра. То ком из бор не кам па ње по но во су де фи ни са на 
два су про ста вље на по ља по ли тич ког ин те гра ли зма, ко ја су се ме-
ђу соб но ис кљу чи ва ла. Је дан при ступ (на род ња ци, со ци ја ли сти и 
ра ди ка ли) на сто јао је да по пи та њу Европ ске уни је ства ри из не се 
на чи сти ну и да по ста ви пи та ње Ко со ва и Ме то хи је као прет ход ног 
пи та ње пре би ло ка квог за по чи ња ња пре го во ра о при дру жи ва њу. 
Дру га гру па ци ја стра на ка (ве ћин ски оку пље на око ко а ли ци је За
европскуСрбију Бо ри са Та ди ћа) ис ка за ла је спрем ност да на ста ви 
бор бу за Ко со во и Ме то хи ју не раз ја шња ва ју ћи ста тус ју жне срп-
ске по кра ји не из го во ром да се бор ба за та два ци ља мо ра во ди ти 
одво је ним ко ло се ци ма.28) Из бор ни ис ход по ка зао је ве о ма те сан ре-
зул тат. Ко а ли ци ја на род ња ка, ра ди ка ла и со ци ја ли ста мо гла је да 
фор ми ра ве ћи ну. Ме ђу тим, при ти сак спољ ног фак то ра и не на кло-
ње ност нај ва жни јих сред ста ва ин фор ми са ња ко ји за го ва ра ју са мо 
је дан по ли тич ки курс – онај евро а тлант ски,29) до ве ли су до "пре ле-
та ња" со ци ја ли ста у та бор "та ди ће ва ца".30) Та ко су со ци ја ли сти из-
27) Ево ка ко о по ли тич кој и со ци јал ној по ла ри за ци ји у Ср би ји још 2006. го ди не пи ше Дра-

ган Пе тро вић: "Де мо кра те (ДС) има ју упо ри ште у за го вор ни ци ма бр зих ре фор ми и 
оним сло је ви ма дру штва ко ји се бе не до жи вља ва ју гу бит ни ци ма у тран зи ци ји, док је 
са при ста ли ца ма СРС ма хом обр нут слу чај и ова стран ка има пре те жну по др шку ме ђу 
ни жим и сред њим со ци јал ним сло је ви ма." (Д. Пе тро вић: "Срп ско дру штво и по ли тич-
ке стран ке – вре ме тран зи ци је 2000-2006", Политичкаревија, 1-2/06:89-104, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 96)

28) М. Кне же вић: Жаморкризе, Бе о град, 2008, стр. 16: "У вре ме дру ге вла де Во ји сла ва 
Ко шту ни це спро во ђе на је по ли ти ка по на че лу: Косово,паЕвропа. Рас па дом ко ха би-
та ци је ДСС-а и ДС-а и по чет ком мо но де мо кра ти је (де мо кра ти је ДС-а), та по ли ти ка је 
од ба че на у име де ви зе: ИЕвропаиКосово, а у ства ри: Европа,паКосово. Ре до след је 
да кле те мељ но из ме њен."

29) М. Ву ка ши но вић: Тренутакистине, Еле мен ти, Бе о град, 2006, стр. 80: "На вод но сло-
бод ни ме ди ји, ко ји су пре те жно у ру ка ма стра на ца, про из во де афе ре ко ји ма се по ли-
ти ча ри у тран зи ци о ним дру штви ма стал но уце њу ју и под се ћа ју на оба ве зу да бу ду 
по слу шни пре ма ино стран ству, пр вен стве но пре ма САД."

30) "Ели та из на ше пар ла мен тар не опо зи ци је, у осно ви, оста је у окви ри ма ми шље ња и 
по на ша ња ели те из вла да ју ћег еста бли шмен та. Мо жда и у стра ху да их евро ре форм-
ски ме ди ји не оп ту же као мрачњаке ко ји нас вра ћа ју у деведесете, по ли тич ки ли де ри 
опо зи ци је се не усу ђу ју да фор му ли шу ја сну дру штве ну ал тер на ти ву по губ ној спре зи 
бри сел ске би ро кра ти је, тран сна ци о нал них ка пи та ли ста и до ма ће ком пра дор ске ели те. 
На ша опо зи ци ја, ба рем пре ма њи хо вим зва нич ним до ку мен ти ма, још увек оста је за ро-
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и гра ли сво ја основ на пред из бор на обе ћа ња, али и оче ки ва ња сво га 
би рач ког те ла, у за ме ну за ко рек тив ну уло гу у но вој вла ди, где ће 
из га ра ти у бор би за оста нак КиМ у са ста ву Ср би је и очу ва ње вој-
но-без бед но сне не у трал но сти.

Коалициони пакт Та дић-Да чић под ра зу ме вао је фор ми ра ње 
јед не из ра зи то хе те ро ге не вла де у ко јој има за ступ ни ка свих иде-
о ло ги ја и го то во свих по ли тич ких оп ци ја. Њих у осно ви оку пља 
пред из бор но за цр та на по ли ти ка Бо ри са Та ди ћа, ко јој је СПС мо рао 
да се при кло ни. Ме ђу тим, и Та ди ће ва по ли ти ка до жи ве ла је вид не 
про ме не. Оне су уоч љи ве скла па њем Системскогпакта Та ди ћа и 
Ни ко ли ћа ко ји пред ста вља пр ви озби љан по ку шај да се озбиљ не 
и ду бо ке по де ле, на ста ле то ком сла бље ња вла да ви не на род њач ке 
ко а ли ци је око Во ји сла ва Ко шту ни це пре ва зи ђу. Ва ља на по ме ну ти 
да је по де ла на "де мо крат ску" и "ра ди кал ску" Ср би ју до бит ни ка у 
гу бит ни ка тран зи ци је ука зи ва ла на не сно сни рас кол са не са гле ди-
вим по сле ди ца ма по срп ско дру штво.31) Та дић је отво ре но пре у зео 
део иде ја ра ди кал ског пред сед нич ког кан ди да та, али је и Ни ко лић, 
пак ти ра ју ћи са Та ди ћем, од вла чио СРС у про стор си стем ске стран-
ке де сног цен тра. Ра ди кал ски "во ђа у зе мљи" не пре ста но је по кај-
нич ки убла жа вао ста во ве по пи та њу срп ских зе ма ља, али и оне по 
пи та њу "рат не про шло сти", од но са пре ма атлант ским си ла ма и сл. 
Ово ће до ве сти до по де ле СРС, у ко ме ће Ни ко лић одво ји ти ве ћи 
део стран ке и члан ство од ве сти у но ву "мек шу" пар ти ју – Срп ску 
на пред ну стран ку (СНС). Но во фор ми ра на СНС сво јим по ла зи шти-
ма до дат но ће ума њи ва ти раз ли ке из ме ђу свог при сту па и по ли ти ке 
ДС-а.32) Са дру ге стра не, и Та дић је био при си љен на ком про ми се. 
Ње го ва Де мо крат ска стран ка све се ви ше уда ља ва ла од ли бе ра ли-
зма Зо ра на Ђин ђи ћа. Она је са да "као ле ва сна га" у ко а ли ци о ном 
са ве зу са не спор но ле ви чар ским СПС, ко ји та ко ђе те жи ре фор ма-

бље ник нео ли бе рал них еко ном ских фло ску ла, иде о ло ги је им пе ри јал не гло ба ли за ци је 
и кул тур не хе ге мо ни је Ва шинг то на и Бри се ла." (С. Ан то нић: "Опо зи ци ја пред иза зо-
ви ма кри зе", http://www.nspm.rs/politickizivot/opozicijapredizazovimakrize.html, од 28. 
ја ну а ра 2010) 

31) О ис тра жи ва њи ма на ову те му ви де ти по бли же у: В. Стан ко вић: "Дру штве ни сло је ви 
као би рач ка ба за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји", Политичкаревија, бр. 1/07:11-22, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 19.

32) "(...) Та дић и Ни ко лић се ви де са мо као су пар ни ци ко ји се так ми че око сте пе на по слу-
шно сти Бри се лу и Ва шинг то ну. Ако има мо у ви ду не ке од Ни ко ли ће вих и Та ди ће вих 
из ја ва о бе зал тер на тив но сти европскогпута и о ува жа ва њу спољ но по ли тич ке реално
сти, он да та ква про јек ци ја и ни је та ко да ле ко од оства ре ња." (С. Ан то нић: "На пред-
њач ка Великаидеја", http://www.nspm.rs/politickizivot/naprednjackavelikaideja.html, од 
19. фе бру а ра 2010)
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ма со ци јал де мо крат ског ти па пре ме шта ју ћи се од ја сне ле ви це као 
пар ти је ра да ка цен тру по ли тич ког спек тра за пад них со ци јал де-
мо кра ти ја.33) Све ово има ло је за по сле ди цу: окре та ње Та ди ћа од 
ма њих отво ре но про за пад них ко а ли ци о них парт не ра, не што ве ћу 
бри гу за по ло жај срп ског на ро да у окру же њу, дис тан ци ра ње од мо-
гу ћег ула ска у НА ТО, ото пља ва ње од но са са зва нич ном Мо сквом 
(ко ја је за га зи ла у но во хлад но ра тов ско до ба од ба цу ју ћи уни по лар-
ни хе ге мо ни зам САД-а)... Сва ка ко да у бу дућ но сти ни је ис кљу че но 
да је дан део би ра ча ДС-а на пу сти Та ди ћев та бор, не за до во љан не-
до вољ но за пад ном ("европ ском") по ли ти ком ко а ли ци је Заевроп
скуСрбију. Они би мо гли да под из го во ром по тре бе спро во ђе ња 
бр жих и све о бу хват ни јих ре фор ми при сту пе не кој но вој ко а ли ци ји 
оку пље ној око Ли бе рал но-де мо крат ске пар ти је (ЛДП) Че до ми ра 
Јо ва но ви ћа. Ка ко са да ства ри сто је, по пр ви пут ство ре но је јед-
но ста бил ни је ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та ко је 
има пре ћут ну са гла сност не са мо нај ве ћих су де о ни ка у вла сти, већ 
и нај ва жни јих опо зи ци о них сна га, али и до ма ћих плу то кра та чи-
ји се ста тус за са да не до во ди у пи та ње.34) По ли ти ка ко ја је ус по-
ста вље на на сто ји да оства ри два кључ на ци ља: ула зак у Европ ску 
уни ју и очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та ди пло мат ским сред-
стви ма. По пр ви пут зе мља на сто ји да во ди нео ти то и стич ку спољ-
ну по ли ти ку са рад ње и над ме та ња две нај ва жни је си ле на све ту: 
САД и Ру си је. И јед ној и дру гој си ли циљ је овла да ва ње Бал ка ном, 
про сто ром у ко ме Ср би ја има сре ди шњу уло гу – са јед ном бит ном 
раз ли ком: јед на од ових си ла до во ди у пи та ње сам ин те гри тет Ре-
пу бли ке Ср би је, а то ни је не ва жна ствар. Овај раз лог мо же би ти 
кљу чан за не ко бу ду ће из ми ца ње ин те гра ци о ног по ља по ли тич ког 

33) "Уме ре ни део СПС-а... опре де лио се за европ ску со ци јал де мо кра ти ју или аме ри ка нич-
ни евро со ци ја ли зам Со ла ни ног и Бле ро вог ти па." (М. Кне же вић: Жаморкризе, Бе о-
град, 2008, стр. 130)

34) "Од пет глав них пред сед нич ких кан ди да та чак че ти ри (Та дић, Ни ко лић, Мр ко њић, Јо-
ва но вић) да нас мар ши ра ју у ма ње-ви ше истом стро ју, а и онај пе ти, по вре ме но, као да 
по гле ду је на ту стра ну. Ми лу тин Мр ко њић, до ју че љу ти со ци ја ли ста, Ми ло ше ви ћев 
не и мар и лич ни при ја тељ, ко ји је за пре ми ну лим Председником про лио мно го вре лих 
су за и увек имао спрем ну бу ји цу псов ки на ра чун ње го вих убица, да нас по но во не што 
ту ма ра, гра ди, га ла ми и обе ћа ва ди љем европ ске Ср би је. Че до мир Јо ва но вић је го то-
во са свим па ци фи ко ван скуп штин ским спо ра зу мом о са рад њи са ДС-ом, а још ви ше 
принципијелним (не)ула ском ЛДП-а у бе о град ску власт и јав на пред у зе ћа. Ко нач но, То-
ми слав Ни ко лић, до ско ра, ми сли ло се, нај ве ћи про тив ник на ше европ ске бу дућ но сти, 
сво ју да љу по ли тич ку ег зи стен ци ју, као и ман да те свог по сла нич ког клу ба мо ра да 
за хва ли са мо до број во љи, или, пак, до бром ди лу са аме рич ким ам ба са до ром и Та ди-
ће вом ЕвропскомСрбијом." (Ђ. Ву ка ди но вић: "Де мо крат ски са вез европ ског на ро да 
Ср би је", http://www.nspm.rs/kolumnedjordjavukadinovica/demokratskisavezevropskog
narodasrbije.html, од 1. ок то бра 2008)  
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ле ги ти ми те та ка ру ској сфе ри ути ца ја. За са да се САД и ње ни евро-
а тлант ски са те ли ти ве што то ме опи ру.

VladanStankovic
INTEGRATIONALFIELDOFPOLITICALLEGITIMACY

–THEEXAMPLEOFSERBIA–
Summary

Objectiveofthispaperistounderlinetheranges,signifi
canceandimplementationofintegrationfieldofpolitical
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mostwidelyacceptedmethodofcontentanalysis.Thenin
secondpart of the text theauthorused severalmethods
based on comparative, inductive and syntheticmethods.
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Sintesi

Ilpresentedocumentoaffrontaresettoredell'integrazione
dilegittimazionepolitica.Laprimaparteèandatodaldi
scorsointroduttivoeladefinizioneteoricadelsoggettodi
ricerca.Poi alcuni definizione operativa del soggetto di
ricerca,per,infine,l'ultimapartedelcampodell'integrazi
oneaffrontatoilfenomenodalpuntodivistadellapolitica
applicata. Integrando il campo della legittimità politica
èdefinitocomeunospecificoinsiemediidee,dichiarazi
oniepiani ilpiù importante,strategico, lequestionidel
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Stato nel campo della salvaguardia della sovranità e
dell'integritàdelloStato(ladifesaelasicurezza),labase
dellapoliticanazionaleeculturale,lastrutturaeconomi
caesociale.Questocampoèdeterminatodairappresen
tantidelsovrano,di solitopiùristretto,comeorganismi
digovernoecapodelloStato.Integrandoilcampodella
legittimitàpoliticadelleragionipredeterminatostatocon
tenuto unaspeciedipoliticapredeterminata, lospazio
in cui l'ordine dimosse (il cosiddetto corso politico del
paese).Adifferenzadilui,unabuonaragioneperdistin
guerelostatocherappresentauninsiemediconoscenzedi
protezioneelaconservazionedellostatodell'organismo,e
l'interessenazionalecomeilprogrammageneraledirag
giungerelasopravvivenza,laprotezioneelaprosperitàdi
unanazione.Questa integrazione funzionaall'internodi
unquadrodeterminatoStatocampo.
IlpianodiapplicarelapoliticainSerbianegliultimiventi
anni, diversi campi di integrazione evidenti, che stanno
determinandoilcorsodellapoliticastatale.
IlprimosibasasulperiododiMilosevic:(falsi)poliparti
tismo,lapluralitàdiproprietàelatuteladeifondamentali
interessinazionalidelpopoloserbo(aldifuoridellaSer
bia).Lasecondafasesiverificadopolarivoluzionequinta
ottobre,ecomprendeunconflittoconcettualeinterminidi
stabilizzarel'integrazionetraicampi:concettodiDjindjic
neoliberaledistatominimo,unariformaradicaledelme
tododiterapiad'urto,laprivatizzazione,snazionalizzazi
onee seguaci fuoridelvecchio regimedall'integrazione
deicampi,eilconcettodiKostunicadipreservaregliinte
ressinazionalialdilàdeiconfinidellaSerbia,leriforme
graduali,l'inclusioneditutteleforzedelpaesenelcampo
dell'integrazione.Alleanzioccasionali(DacicKostunica,
TadicKostunicaNikolic,TadicNikoliceTadicDacic)in
dicai tentatividigiungereadunsistemastabile tramite
unconsensodeileaderpolitici,inbaseallacontrattazione
partitocratoealcommerciodeifattoripiùimportantidel
paese.

 Овај рад је примљен 9. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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ДраганЈовашевић*

ПравнифакултетуНишу

СИСТЕММЕЂУНАРОДНИХ
КРИВИЧНИХДЕЛА

Сажетак
После дугог историјског развоја, коначно је у другој
половини20. векаинаугурисананова,најмлађа грана
казненогправа–међународнокривичноправокојесе
посвојојправнојприродиикарактеристикаманалази
између националног кривичног права имеђународног
јавног права задржавајући своју осебујност и само
сталност.Основниинајзначајнијипојамиинститут
овегранеправасвакакопредстављамеђународнокри
вичнодело. Опојмуисадржинимеђународногкривич
ногделауправнојтеоријипостојивишеразличитих
гледишта,алисеипакможезакључитидасеподовим
појмомподразумевадруштвеноопасно,противправно
деловиногчовекакојејепрописанокаокривичнодело
и за чијег је учиниоца прописана одређена казна.Из
овако одређеног појма међународног кривичног дела
произилазењеговеосновниелементи,атосу:1)де
лочовека(којеобухватарадњупунолетноглицакоја
семожејавитиутриобликакао:чињење,нечињење
ипропуштањедужногнадзора),последицуиузрочни
однос),2)друштвенаопасност,3)противправност,
4)одређеностделаупрописимаи5)виностучинио
ца.Постојидвеврстемеђународнихкривичнихдела: 
у ужем смислу (право или чисто) и уширем смислу
(неправоилимешовито).Најзначајнијасусвакакоме
ђународнакривичнаделауужемсмислукојасуупра
вљена на повреду или угрожавање универзалних, оп
штецивилизацијскихвредностимеђународногправа

* Ре дов ни про фе сор на Прав ном фа кул те ту у Ни шу



- 124 -

СИСТЕММЕЂУНАРОДНИХКРИВИЧНИХДЕЛАДраганЈовашевић

ичовечности–штозаправоипредстављаобјектза
штитеовихкривичнихдела. Но,поредмеђународног
кривичногдела, правнатеоријапознајеикривичноде
лоселементоминостраности(тојесвакокривично
делочијијебилокојиелеменатповезансаиностран
ством)причемусеовадвапојмаувеликојмериподу
дарају, али се ипак и значајно разликују. раду аутор
разматра појам и основне елементе међународних
кривичнихдела.
Кључнеречи:међународниправниакти,кривичноде
ло,одговорност,суд,санкција

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Mе ђу на род но кри вич но пра во је си стем прав них про пи са ко ји-
ма се од ре ђу ју по јам, еле мен ти би ћа и ка рак те ри сти ке по је-

ди них ме ђу на род них кри вич них де ла и кри вич не санк ци је ко је се 
од стра не над ле жних суд ских ор га на из ри чу њи хо вим учи ни о ци ма 
у скла ду, на на чин, под усло ви ма и у по ступ ку ка ко је то од ре ђе но 
у про пи си ма оп штег де ла ове гра не пра ва (Вра чан, 2008: 805-846) . 
Све до по след њих де це ни ја (иако је оно мла да гра на пра ва) си стем 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва ни је био прав но ин сти ту ци о на ли-
зо ван у јед ном ''ко дек су ме ђу на род них зло чи на''. На и ме, тек са за-
вр шет ком Дру гог свет ског ра та и са осни ва њем и по чет ком ра да 
пр вих ''пра вих'' ме ђу на род них суд ских ор га на (у пр вом ре ду аd hoc 
вој них су до ва), у њи хо вим Ста ту ти ма (као основ ним кон сти ту ци о-
нал ним ак ти ма) су од ре ђе на по је ди на ме ђу на род на кри вич на де ла 
из њи хо ве над ле жно сти и си стем кри вич них санк ци ја за учи ни о це 
тих де ла, као и пра ви ла за од ме ра ва ње про пи са них санк ци ја.

И ста ту ти аd hoc три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви ју и Ру ан-
ду до не ти де ве де се тих го ди на про шлог ве ка та ко ђе су пред ви ђа ли 
си стем де ли ка та – ме ђу на род них кри вич них де ла за чи је учи ни о це 
се пред ових ор га ни ма во ди суд ски псту пак и из ри чу ка зне као је-
ди на вр ста кри вич них санк ци ја. И Ста тут стал ног Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да до нет 1998. го ди не (тзв. Рим ски Ста тут) са др жи 
од ред бе ко ји ма се осни ва стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд, од-
ре ђу је ње го ва ор га ни за ци ја и по сту пак, као и си стем ме ђу на род-
них кри вич них де ла и кри вич них санк ци ја за њи хо ве учи ни о це, 
те пра ви ла за утвр ђи ва ње кри вич не од го вор но сти и ка жњи во сти 
њи хо вих учи ни ла ца. 
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ОСНОВНЕДЕОБЕ
МЕЂУНАРОДНИХКРИВИЧНИХДЕЛА

Основ на по де ла ме ђу на род них кри вич них де ла се та ко мо же 
из вр ши ти пре ма кри те ри ју му њи хо вог из во ра. Пре ма овом кри-
те ри ју му раз ли ку ју се: 1) ме ђу на род на кри вич на де ла пред ви ђе-
на ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. Ов де спа да ју: а) кри вич на де ла 
пред ви ђе на у Ста ту ту Ме ђу на род ног вој ног су да. То су кри вич на 
де ла са др жа на у Нир нбер шкој и То киј ској пре су ди, као и За ко ну 
број 10. Кон трол ног са ве та за Не мач ку, б) кри вич на де ла пред ви ђе-
на у Ста ту ту Ха шког три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви ју, ц) кри-
вич на де ла пред ви ђе на у Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног три бу-
на ла за Ру ан ду и д) кри вич на де ла пред ви ђе на у Ста ту ту стал ног 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да (тзв. Рим ском Ста ту ту) (Есер, 2003: 
133-163) и 2) ме ђу на род на кри вич на де ла пред ви ђе на у кри вич ном 
за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је. Ов де спа да ју кри вич на де ла ко ја 
су пред ви ђе на у гла ви три де сет че твр тој Кри вич ног за ко ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је (Јо ва ше вић, 2007: 87-92) из 2005. го ди не.

У прав ној те о ри ји се мо гу про на ћи и дру га чи ји кри те ри ју ми за 
де о бу ме ђу на род них кри вич них де ла. Пре ма кри те ри ју му из во ра, 
ме ђу на род на кри вич на де ла се мо гу по де ли ти на (Ди ми три је вић, 
Ра чић, Ђе рић, Па пић, Пе тро вић, Об ра до вић, 2007: 238). Та ко се 
раз ли ку ју сле де ће вр сте ме ђу на род них кри вич них де ла: 

а) кри вич на де ла пре ма ме ђу на род ном оби чај ном пра ву. То су 
та ква кри вич на де ла ко ја су прет ход но де фи ни са на у не ком 
ме ђу на род ном уго во ру и по том за хва љу ју ћи уни вер зал ним 
вред но сти ма ко је шти те при хва ће на су као та ква у прак си 
ве ћи не др жа ва све та. Оту да де фи ни ци је ових кри вич них де-
ла и кри вич не санк ци је за њи хо ве учи ни о це пред ста вља ју 
ius co gens и де лу ју еrga om nes. То су кри вич на де ла про тив 
ху ма ни тар ног пра ва као што су: 1) ге но цид, 2) зло чин про-
тив чо веч но сти и 3) рат ни зло чи ни. То су, за пра во, ме ђу на-
род на кри вич на де ла у ужем сми слу и 

б) кри вич на де ла про пи са на ви ше стра ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма. Ов де спа да ју кри вич на де ла ко ја су про пи са на ме-
ђу на род ним уго во ри ма и има ју деј ство са мо у ме ђу соб ним 
од но си ма др жа ва уго вор ни ца, па и не спа да ју у над ле жност 
ме ђу на род них су до ва. То су де ла ко ја су про пи са на број ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма, као што су: те ро ри зам, пра ње 
нов ца, ко руп ци ја, тр го ви на љу ди ма, зло у по тре ба опој них 
дро га итд. То су, за пра во, ме ђу на род на кри вич на де ла у ши-
рем сми слу.
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Та ко ђе се у прав ној те о ри ји раз ли ку ју две вр сте ме ђу на род них 
кри вич них де ла и то: а) ме ђу на род на кри вич на де ла у ужем сми слу 
и б) ме ђу на род на кри вич на де ла у ши рем сми слу (Ђур ђић, Јо ва-
ше вић, 2003: 13). По де ла ме ђу на род них кри вич них де ла на де ла у 
ужем и у ши рем сми слу је пр ви пут усво је на на 14. Кон гре су Ме-
ђу на род ног удру же ња за кри вич но пра во ко ји је одр жан 1989. го-
ди не у Бе чу. Ме ђу на род на кри вич на де ла у ужем сми слу су за пра во 
кри вич на де ла са др жа на у пре су да ма Нир нбер шког (1946. го ди не) 
и То киј ског (1948. го ди не) су да: 1) зло чин про тив ми ра, 2) зло чин 
про тив чо веч но сти и 3) рат ни зло чин. За њих се још упо тре бља-
ва на зив: кри вич на де ла по нир нбер шком или то киј ском пра ву. У 
ши рем cмислу, ме ђу на род на кри вич на де ла су сва по на ша ња ко-
ја ме ђу на род на за јед ни ца же ли да су зби је на на ци о нал ном ни воу 
про пи су ју ћи оба ве зу за зе мље да их ин кри ми ни шу као кри вич на 
де ла и про пи шу за њи хо ве учи ни о це од ре ђе ну вр сту и ме ру ка зне. 
То су де ла у ве зи са: опој ним дро га ма, тр го ви ном бе лим ро бљем, 
оруж јем, ну кле ар ним ма те ри ја ма, пор но гра фи јом и про сти ту ци-
јом, от ми цом ва зду хо пло ва и сл.

КРИВИЧНАДЕЛАПРЕМАСТАТУТУ
МЕЂУНАРОДНОГВОЈНОГСУДА

Ста тут ме ђу на род ног вој ног су да (Mer le, 1949: 56) усво јен на 
осно ву Лон дон ског спо ра зу ма са ве знич ких си ла 8. ав гу ста 1945. 
го ди не (Пр ље та, 1992: 35) у чла ну 6. од ре ђу је ме ђу на род на кри-
вич на де ла чи ји ће учи ни о ци као по је дин ци или као чла но ви ор га-
ни за ци је би ти су ђе ни од стра не овог су да. То су: 1) зло чи ни про тив 
ми ра, 2) рат ни зло чи ни и 3) зло чи ни про тив чо веч но сти. По ред не-
по сред них из вр ши ла ца ових ме ђу на род них кри вич них де ла (зло-
чи на), кри вич но су од го вор на и ли ца ко ја се ја вља ју у свој ству 
во ђе, ор га ни за то ра, под стре ка ча или дру гог са у че сни ка, а којa су 
учествовалa у са ста вља њу или из вр ше њу не ког за јед нич ког пла-
на или за ве ре ра ди из вр ше ња не ког од на пред на ве де них зло чи на. 
Ов де се, за пра во, ра ди о од го вор но сти и ка жња ва њу са у че сни ка за 
из вр ше на де ла по прин ци пу су бјек тив не ак це сор не кри вич не од го-
вор но сти (Dijk, Ho vens, 2001: 56-78). 

Учи ни о цу ових кри вич них де ла у сми слу од ред бе чл. 27. и 28. 
Ста ту та, мо гу се из ре ћи сле де ће вр сте ка зни: 1) смрт на ка зна, 2) 
дру га вр ста ка зне (за тво ра) ко ју суд на ђе за пра вед ну и 3) кон фи-
ска ци ја (од у зи ма ње сва ке укра де не) имо ви не.
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1.Злочинпротивмира

Зло чин про тив ми ра (члан 6. став 2. тач ка а.) пред ста вља ме ђу-
на род но кри вич но де ло ко је се са сто ји у пла ни ра њу, при пре ма њу, 
за по чи ња њу или во ђе њу агре сор ског ра та (Фа би ја нић Га гро, 2008. 
1: 1067-1092) или ра та ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо-
ра зу ми или га ран ци је, као и у уче ство ва њу у не ком за јед нич ком 
пла ну или за ве ри за из вр ше ње не ког од ових де ла (Су ки ја со вић, 
1957: 380-392). Ов де се ра ди о кри вич ном де лу ко је је упра вље но 
про тив ме ђу на род ног ми ра, а ко јим се иза зи ва, пла ни ра, за по чи-
ње или во ди на па дач ки или агре сив ни рат (ко ји је ина че за бра њен 
од ред ба ма ме ђу на род ног рат ног пра ва - Бри јан-Ке ло го вим пак том 
или Па ри ским пак том из 1928. го ди не). Пре ма овој од ред би са мо-
стал но кри вич но де ло пред ста вља ју и при прем не рад ње, као и са-
мо за по чи ња ње (по ку шај) овог де ла.

2.Ратнизлочини

Рат ни зло чи ни (Ра дој ко вић, 1947: 41) се мо гу од ре ди ти као на-
ро чи то те шке по вре де пра ви ла или оби ча ја ра та ко је су као та кво 
де ло од ре ђе не од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним прав ним ак том. Та ко 
пре ма Ста ту ту Ме ђу на род ног вој ног су да (члан 6. став 2. тач ка б.), 
а по том и пре ма схва та њи ма са др жа ним у Нир нбер шкој пре су ди 
рат ни зло чи ни пред ста вља ју по вре де рат них за ко на и оби ча ја ра та 
ко је об у хва та ју (али се и не огра ни ча ва ју са мо на њих) (Jac kson, 
1946: 18): 1) уби ство, зло ста вља ње или од во ђе ње на при нуд ни рад 
или на ко ји дру ги циљ ци вил ног ста нов ни штва оку пи ра не те ри-
то ри је или у оку пи ра ну те ри то ри ју, 2) уби ство или зло ста вља ње 
рат них за ро бље ни ка или ли ца на мо ру, 3) уби ја ње та ла ца, 4) пљач-
ка ње јав не или при ват не имо ви не и 5) на мер но ра за ра ње гра до ва, 
ва ро ши или се ла или пу сто ше ње нео прав да но вој ним по тре ба ма 
(Јо си по вић, 2007: 34). 

Ов де се ра ди о де ли ма ко ји ма се кр ше од ред бе же нев ских и 
ха шких кон вен ци ја (Ne a ve, 1980: 54), а ко ја су упра вље на пре ма 
ци вил ном, не бо рач ком ста нов ни штву оку пи ра не те ри то ри је (рат ни 
зло чин про тив ци вил ног ста нов ни штва) или пре ма рат ним за ро-
бље ни ци ма (рат ни зло чин про тив рат них за ро бље ни ка). Ин те ре-
сант но је да ову кри вич но прав ну за шти ту не ужи ва ју (из ри чи то 
на ве де ни) ра ње ни ци, бо ле сни ци, са ни тет ско или вер ско осо бље.
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3.Злочинпротивчовечности

Зло чин про тив чо веч но сти1) (члан 6. став 2. тач ка ц.) је по пр-
ви пут де фи ни сан упра во Ста ту том Ме ђу на род ног вој ног су да. Ту 
спа да ју сле де ћи ак ти: 

1) уби ства, 

2) ис тре бље ње, 

3) по ро бља ва ње, 

4) де пор та ци ја и 

5) оста ла не чо веч на де ла. 

За по сто ја ње зло чи на про тив чо веч но сти бит но је ис пу ње ње 
још два еле ме на. То су: 

1) да је рад ња из вр ше на про тив би ло ког ци вил ног ста нов ни-
штва и 

2) да се рад ња пред у зи ма у од ре ђе но вре ме - пре или за вре ме 
тра ја ња ра та. 

При то ме се као зло чин про тив чо веч но сти сма тра и сва ко про-
га ња ње на по ли тич кој, ра сној или вер ској осно ви у из вр ше њу или 
у ве зи би ло ко јег зло чи на у над ле жно сти овог су да без об зи ра да 
ли се ти ме вр ше или не вр ше по вре де за ко на оне зе мље у ко јој су 
зло чи ни из вр ше ни (Мар ко вић, 1973: 176-180) . 

Овим се кри вич ним де лом прак тич но це лим људ ским гру па ма 
(при пад ни ци ма по ли тич ке, ра сне или вер ске гру пе) оне мо гу ћа ва 
или оте жа ва жи вље ње, и то ка ко за вре ме ра та, та ко и пре ра та. Ово 
је је ди но ме ђу на род но кри вич но де ло из над ле жно сти Ме ђу на род-
ног вој ног су да ко је се мо гло из вр ши ти не за ви сно од ра та или ору-
жа ног су ко ба (Co lin, 1996: 81). 
1) По че так ин кри ми на ци је зло чи на про тив чо веч но сти да ти ра из вре ме на Пр-

вог свет ског ра та као ре ак ци ја са ве знич ких си ла на зло чи не ко је су из вр ши ле 
тур ске вла сти у то ку 1915. го ди не над Јер ме ни ма. Ве ли ка Бри та ни ја и цар ска 
Ру си ја су у за јед нич кој но ти оп ту жи ле Пор ту за ‘’зло чи не про тив чо веч но сти 
и ци ви ли за ци је’’. На Вер сај ској ми ров ној кон фе рен ци ји је 1919. го ди не на-
ја вље но уста но вље ње ме ђу на род ног кри вич ног су да ко ји би, из ме ђу оста лог, 
био над ле жан и за ‘’кр ше ње за ко на чо веч но сти’’. Тај пред лог је спре чен од 
стра не САД са образложeњем да још увек не ма утвр ђе них и уни вер зал них 
стан дар да чо веч но сти.
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КРИВИЧНАДЕЛАПРЕМАЗАКОНУБРОЈ10.
КОНТРОЛНОГСАВЕТАЗАНЕМАЧКУ

Иста ме ђу на род на кри вич на де ла по зна је и За кон број 10. Кон-
трол ног са ве та за ка жња ва ње ли ца од го вор них за рат не зло чи не, 
зло чи не про тив ми ра и зло чи не про тив чо веч но сти у чла ну 2. с тим 
што по ред на ве де не три вр сте зло чи на по зна је и по себ но де ло ко је 
се са сто ји у са мом члан ству у зло чи нач кој гру пи или ор га ни за ци ји 
ко је су од стра не Ме ђу на род ног вој ног су да про гла ше не зло чи нач-
ким. 

У ста ву 2. овог чла на За кон је из ри чи то од ре дио да се за ове 
зло чи не мо гу ка зни ти сле де ћа ли ца: 1) сва ко ли це без об зи ра на 
др жа вљан ство или свој ство у ко ме је де ла ло ако је би ло глав ни 
учи ни лац или са у че сник, 2) ли це ко је је на ре ди ло или под сти ца ло 
или се са гла си ло са из вр ше њем не ког од ових кри вич них де ла, 3) 
ли це ко је је би ло по ве за но са пла но ви ма или рад ња ма ко је су до ве-
ле до из вр ше ња не ког де ла, 4) ли це ко је је би ло члан ор га ни за ци је 
или гру пе за вр ше ње ових кри вич них де ла, 5) ли це ко је је има ло 
ви со ки по ли тич ки, гра ђан ски или вој ни по ло жај у Не мач кој или у 
не кој зе мљи ко ја је би ла њен са ве зник или за јед но са њом ра то ва-
ла или је би ла њен са те лит и 6) ли це ко је је има ло ви сок по ло жај 
у фи нан сиј ском, ин ду стриј ском или при вред ном жи во ту би ло ко је 
од тих зе ма ља.

Учи ни о цу не ког од ових кри вич них де ла се пре ма од ред би ста-
ва 3. овог чла на мо гу из ре ћи сле де ће ка зне: 1) смрт на ка зна, 2) до-
жи вот ни за твор или за твор на од ре ђе ни број го ди на са при нуд ним 
ра дом или без при нуд ног ра да, 3) нов ча на ка зна и за твор са или без 
при нуд ног ра да у слу ча ју не пла ћа ња нов ча не ка зне, 4) кон фи ска-
ци ја имо ви не, 5) по вра ћај не пра вил но сте че не имо ви не и 6) од у зи-
ма ње по је ди них или свих гра ђан ских пра ва. 

КРИВИЧНАДЕЛАПРЕМАСТАТУТУ
ХАШКОГТРИБУНАЛА

Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја број 827 од 25. ма ја 1993. го ди не усво јен је Ста тут Ме ђу на-
род ног три бу на ла за го ње ње ли ца од го вор них за озбиљ не по вре де 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из вр ше не на те ри то ри ји бив-
ше СФР Ју го сла ви је по чев од 1991. го ди не. Овај Ста тут (по знат 
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као Ста тут ''Ха шког три бу на ла'') по зна је че ти ри вр сте ме ђу на род-
них кри вич них де ла (Јо си по вић, 1996: 183-196). То су: 1) те шке 
по вре де Же нев ских кон вен ци ја од 1949. го ди не, 2) кр ше ње за ко на 
и оби ча ја ра то ва ња, 3) ге но цид и 4) зло чи ни про тив чо веч но сти 
(Јо ва ше вић, 2002: 96). Учи ни о цу ових кри вич них де ла од стра не 
Три бу на ла се мо же пре ма чла ну 24. из ре ћи са мо јед на вр ста ка зне 
и то ка зна за тво ра у тра ја њу пре ма оп штој прак си су до ва у Ју го-
сла ви ји при че му је суд ско ве ће оба ве зно да узме у об зир те жи ну 
из вр ше ног кри вич ног де ла (објек тив не окол но сти) и лич на свој-
ства оп ту же ног (су бјек тив не окол но сти). Уз ка зну се учи ни о цу 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла мо гу из ре ћи и сле де ће санк ци је: 1) 
по вра ћај имо ви не њи хо вим пра вим вла сни ци ма (ре сти ту ци ја) и 2) 
од у зи ма ње до би ти ко ја је при ба вље на кри ми нал ном де лат но шћу.

1.ТешкеповредеЖеневскихконвенција

У чла ну 2. Ста тут Ха шког три бу на ла пред ви ђа кри вич но де ло 
под на зи вом: ''Те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја од 1949. го ди-
не'' (Džo uns, Pa uls, 2005: 131). Ово ме ђу на род но кри вич но де ло чи-
ни ли це ко је из вр ши или на ре ди вр ше ње (Зво на рек, 1997: 151-169)
те шких по вре да Же нев ских кон вен ци ја од 12. ав гу ста 1949. го ди не 
про тив ли ца или имо ви не ко је се са сто ји у (Јо си по вић, 2000, 263): 
1) на мер ном уби ја њу, 2) му че њу и не ху ма ном по сту па њу укљу чу-
ју ћи и би о ло шке екс пе ри мен те, 3) на мер ном про у зро ко ва њу пат њи 
и те шких те ле сних по вре да и на ру ша ва њу здра вља, 4) ма сов ном 
ра за ра њу и при сва ја њу имо ви не ко је ни је оправ да но вој ном по тре-
бом, а ко је је из вр ше но не за ко ни то и без об зир но, 5) при си ља ва-
њу рат них за ро бље ни ка или ци ви ла да слу же у ору жа ним сна га ма 
не при ја тељ ске си ле, 6) на мер ном ли ша ва њу рат них за ро бље ни ка 
и ци ви ла пра ва на по ште но и ре гу лар но су ђе ње, 7) не за ко ни тој де-
пор та ци ји, тран сфе ру или не за ко ни том за тва ра њу ци ви ла и 8) узи-
ма њу ци ви ла као та ла ца. 

Да би се мо гло ра ди ти о овом ме ђу на род ном кри вич ном де лу, 
по треб но је да је рад ња из вр ше ња пред у зе та у од но су на за шти ће-
но до бро под сле де ћим усло ви ма: 1) да по сто ји ору жа ни су коб (Фа-
би ја нић Га гро, 2008: 1067-1092) - си ту а ци ја ка да се при бе гло ору-
жа ној си ли из ме ђу др жа ва или ка да по сто ји про ду же но ору жа но 
на си ље из ме ђу вла сти и ор га ни зо ва них на о ру жа них гру па или пак 
из ме ђу та квих гру па уну тар јед не др жа ве, 2) да по сто ји ве за из ме-
ђу кри вич ног де ла и ору жа ног су ко ба – до вољ но је да су кри вич на 
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де ла би ла те сно по ве за на са не при ја тељ стви ма ко ја су се до га ђа ла 
на де ло ви ма те ри то ри ја ко је су би ле под кон тро лом стра на у су ко-
бу, 3) ору жа ни су коб мо ра би ти ме ђу на род ног ка рак те ра (Ба чић, 
1992: 671-679). Та кав су коб по сто ји у слу ча ју су ко ба две или ви ше 
др жа ва или ка да јед на др жа ва ин тер ве ни ше сво јим тру па ма или на 
дру ги на чин де лу је за ра чун јед не од стра на у су ко бу (ка да др жа-
ва има оп шту кон тро лу над тру па ма у су ко бу ко је де лу ју у дру гој 
др жа ви) и 4) жр тве зло чи на мо ра ју при па да ти гру пи за шти ће них 
ли ца у скла ду са од ред ба ма Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не 
(Фа би ја нић Га гро, 2008, 2: 115-135).

2.Кршењезаконаиобичајаратовања

''Кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња'' је ме ђу на род но кри вич но 
де ло пред ви ђе но у чла ну 3. Ста ту та Ха шког три бу на ла (Пе ти чу-
шић, 1997: 183-193). Де ло чи ни ли це ко је пре ду зме не ку од сле-
де ћих ал тер на тив но на ве де них рад њи из вр ше ња, при че му се де-
ло не огра ни ча ва са мо на ове рад ње (Гро зда нић, Кур то вић, 2001: 
791-805): 1) упо тре би бој не отро ве или дру го оруж је на ме ње но да 
на но си су ви шне и не по треб не пат ње, 2) без об зир но ра за ра ме ста, 
гра до ве или се ла или их пу сто ши ако то ни је оправ да но вој ном по-
тре бом, 3) на пад не, бом бар ду је би ло ко јим сред ством не бра ње не 
гра до ве, се ла, на се ља или згра де, 4) осва ја, ра за ра или на мер но 
оште ћу је ин сти ту ци је на ме ње не ре ли ги ји, до бро твор ним ак тив но-
сти ма или обра зо ва њу, умет но сти или на у ци, исто риј ским спо ме-
ни ци ма или умет нич ким или на уч ним ра до ви ма и 5) пљач ка јав ну 
или при ват ну имо ви ну. 

Кроз ово ме ђу на род но кри вич но де ло (Gut man, Ri eff, 1999: 78) 
за пра во су ин кри ми ни са на сле де ћа про тив прав на по на ша ња (Ma-
ug ham, 1951: 109): 1) кр ше ње од ред би Же нев ских кон вен ци ја ко је 
ни су ква ли фи ко ва не као ''те шке по вре де'', 2) кр ше ње чла на 3. Же-
нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и дру гих оби чај них пра ви ла 
уну тра шњих су ко ба и 3) кр ше ње спо ра зу ма ко ји ма се оба ве зу ју 
стра не у су ко бу нпр. спо ра зу ма ко ји још ни су пре ра сли у оби чај но 
ме ђу на род но пра во. 

3.Геноцид

Нај те же кри вич но де ло да на шњи це ''зло чин над зло чи ни ма'' – 
ге но цид (Лук шић, 2001: 283-291) је пред ви ђе но у чла ну 4. Ста ту та 
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Ха шког три бу на ла. Ово де ло се са сто ји у на мер ном2) уни ште њу3) у 
це ли ни или де ли мич но на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или ре ли ги о-
зне гру пе ( Де ган, 2008: 77-95). Прак са Ха шког три бу на ла (Фа би ја-
нић Га гро, Шко рић, 2008: 1387-1419) ни је при хва ти ла екс тен зив но 
ту ма че ње пој ма ге но ци да ко је би укљу чи ва ло на ме ру уни ште ња 
на ци о нал ног, је зич ког, вер ског, кул тур ног или не ког дру гог иден-
ти те та гру пе, а без ње ног фи зич ког уни ште ња.

Бит но је за по сто ја ње овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла да је 
у на пред на ве де ној на ме ри4) пред у зе та јед на од сле де ћих ви ше ал-
тер на тив но пред ви ђе них рад њи: 1) уби ја ње чла но ва од ре ђе не гру-
пе, 2) про у зро ко ва ње фи зич ких или мен тал них по вре да чла но ви ма 
гру пе, 3) на мер но сме шта ње чла но ва гру пе у та кве усло ве жи во та 
сми шље не да до ве ду до ње ног фи зич ког, де ли мич ног или пот пу ног 
уни ште ња5), 4) спро во ђе ње ме ра са на ме ром да се спре чи ра ђа ње 
уну тар гру пе и 5) на мер но пре ме шта ње де це јед не гру пе у дру гу 
гру пу. 
2) Ге но цид на на ме ра је нај зна чај ни ја ка рак те ри сти ка кри вич ног де ла ге но ци да. 

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

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

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

5) У прак си Ха шког три бу на ла овај об лик ге но ци да је из вр ша ван сле де ћим де-
лат но сти ма: а) др жа њем за тво ре ни ка у за гу шљи вим и пре на тр па ним про-
сто ри ја ма, б) спа ва ње за тво ре ни ка на по ду и без ће ба ди, ц) ус кра ћи ва ње за-
тво ре ни ци ма хра не и во де, д) да ва ње за тво ре ни ци ма не чи сте во де ко ја би 
про у зро ко ва ла њи хо во обо ле ва ње, е) ус кра ћи ва ње ле ко ва за тво ре ни ци ма, ф) 
не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи за тво ре ни ци ма и г) из ла га ње за тво ре ни ка на-
пор ном ра ду. 
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По ред не по сред ног пред у зи ма ња на ве де них рад њи (не по сред-
ни из вр ши лац) , као рад ње из вр ше ња ге но ци да сма тра ју се и сле-
де ће (Ша кић, Се длар, Тој чић, 1993: 407-454): 1) уче шће у за ве ри 
ра ди вр ше ња ге но ци да, 2) ди рект но и јав но под сти ца ње на вр ше ње 
ге но ци да (под стре ка ва ње), 3) по ку шај вр ше ња ге но ци да као и 4) 
са у че сни штво у би ло ком об ли ку у вр ше њу ге но ци да (Де ган, 2008: 
77-95). 

4.Злочинпротивчовечности

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

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

5.КривичнаделапремаСтатутуТрибуналазаРуанду

Иста ме ђу на род на кри вич на де ла (Аlvarez, 1999: 365-392), као 
и Ста тут Ха шког три бу на ла, са иден тич ним обе леж ји ма и ка рак те-
ри сти ка ма по зна је и Ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла 
за Ру ан ду. Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је ује ди ње-
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них на ци ја број 955 од 8.но вем бра 1994.го ди не усво јен је Ста тут 
Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду (Де ган, 2008: 77-
95). Овај три бу нал је над ле жан за ка жња ва ње ли ца ко ја су од го вор-
на за ге но цид и дру га те шка кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва ко ја су из вр ше на на под руч ју Ру ан де, као и ње них гра ђа на 
ко ја су из вр ши ла та ква де ла на под руч ју су сед них др жа ва у то ку 
1994. го ди не. С об зи ром да се пре ма прав ној ква ли фи ка ци ји Са ве-
та без бед но сти ОУН ов де ни је ра ди ло о ме ђу на род ном ору жа ном 
су ко бу, то овај Три бу нал и ни је над ле жан за кри вич но де ло ко је се 
са сто ји у ''те шком кр ше њу Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не'', 
као ни за ''кр ше ње за ко на и оби ча ја ра та''.

На и ме, овај Ста тут (по знат и као Ста тут три бу на ла за Ру ан ду) 
по зна је три вр сте ме ђу на род них кри вич них де ла. То су: 1) ге но-
цид у чла ну 2., 2) зло чин про тив чо веч но сти у чла ну 3. и 3) зло чин 
ко ји се са сто ји у те шком кр ше њу чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја 
и Дру гог до пун ског про то ко ла из 1977. го ди не у чла ну 4. (Jon son, 
1996: 211-233). Учи ни о цу ових кри вич них де ла од стра не Три бу на-
ла се мо же из ре ћи са мо јед на вр ста кри вич не санк ци је, и то ка зна 
за тво ра ко ја се мо же ја ви ти у два об ли ка и то као: 1) ка зна до жи вот-
ног за тво ра и 2) ка зна за тво ра у вре мен ски од ре ђе ном тра ја њу. При 
од ме ра ва њу ка зне учи ни о цу ме ђу на род ног кри вич ног де ла суд ско 
ве ће Три бу на ла за Ру ан ду је оба ве зно да узме у об зир те жи ну из вр-
ше ног кри вич ног де ла (објек тив не окол но сти) и лич на свој ства оп-
ту же ног (су бјек тив не окол но сти). Уз ка зну се учи ни о цу де ла мо гу 
из ре ћи и две ме ре и то: 1) по вра ћај имо ви не њи хо вим пра вим вла-
сни ци ма (ре сти ту ци ја) и 2) од у зи ма ње до би ти ко ја је при ба вље на 
кри ми нал ном де лат но шћу.

КРИВИЧНАДЕЛА
ПРЕМАРИМСКОМСТАТУТУ

Рим ски Ста тут стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да (Сје ка-
ви ца, 2002: 73-87) усво јен на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји ОУН у 
Ри му 17. ју ла 1998. го ди не про пи су је да ће се пред овим су дом во-
ди ти кри вич ни по сту пак, утвр ђи ва ти кри вич на од го вор ност и из-
ри ца ти кри вич на санк ци ја ли ци ма ко ја су учи ни ла нај о збиљ ни је 
зло чи не при зна те од стра не ме ђу на род не за јед ни це као це ли не. У 
чла ну 5. овог Ста ту та про гла ше на је над ле жност су да за сле де ћа 
ме ђу на род на кри вич на де ла (Стар че вић, 2002: 590): 1) зло чин ге-
но ци да, 2) зло чин про тив чо веч но сти, 3) рат не зло чи не и 4) зло чин 
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агре си је. Пре ма чла ну 77. учи ни о цу не ког од ових ме ђу на род них 
кри вич них де ла суд мо же из ре ћи сле де ће ка зне: 1) за твор у од ре-
ђе ном тра ја њу ко ји не мо же да пре ђе мак си мум од 30 го ди на, 2) 
до жи вот ни за твор ка да је та ка зна оправ да на екс трем ном те жи ном 
зло чи на и ин ди ви ду ал ним окол но сти ма ве за ним за учи ни о ца де ла, 
3) нов ча ну ка зну пре ма кри те ри ју му ко ји је од ре ђен у Пра ви ли ма 
до ка зи ва ња и про це ду ре и 4) кон фи ска ци ју при хо да, вла сни штва и 
до ба ра ко ји су ди рект но или ин ди рект но при ба вље ни из вр ше ним 
зло чи ном.

1.Геноцид

Зло чин ге но ци да6) је пред ви ђен у од ред би чла на 6. овог Ста ту-
та. Ово кри вич но де ло (Sat zger, 2005: 193) се чи ни у на ме ри да се 
уни шти у це ли ни или де ли мич но на ци о нал на, ет нич ка или вер ска 
за јед ни ца7) на је дан од сле де ћих на чи на (Лук шић, 2001: 283-291): 
1) уби ја њем чла но ва гру пе8), 2) про у зро ко ва њем те шких фи зич ких 
или мен тал них пат њи чла но ва гру пе, 3) на мер ном под вр га ва њу 
гру пе жи вот ним усло ви ма ко ји тре ба да до ве ду до ње ног пот пу-
ног или де ли мич ног уни ште ња, 4) пред у зи ма њем ме ра упе ре них 
ка спре ча ва њу ра ђа ња у окви ру гру пе и 5) при нуд ном пре ме шта-
њу де це из јед не у дру гу гру пу. Да кле, ов де се ра ди о пре у зи ма њу 
од ред би Кон вен ци је ОУН о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге-
но ци да из 1948. го ди не у по гле ду од ре ђи ва ња би ћа овог нај те жег 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла упе ре ног про тив ''чо ве чан ства''. 

2.Злочинпротивчовечности

У чла ну 7. Ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног су да пред ви ђен 
је зло чин про тив чо веч но сти. Рим ски Ста тут раз ли ку је ово кри-
вич но де ло од де ла ге но ци да иако у вре ме ка да је оно би ло уве де но 
у си стем ме ђу на род но прав них ин кри ми на ци ја у де лу те о ри је је 
6) У де лу прав не те о ри је се сма тра да ге но цид не пред ста вља са мо стал но кри-

вич но де ло, већ да је то са мо вр ста зло чи на про тив чо веч но сти. 
7) Овом ин кри ми на ци јом су за шти ће не са мо ста бил не гру пе, ко је ка рак те ри ше 

стал ност и чи јим се чла ном по ста је на осно ву ро ђе ња, док су ис кљу че не не-
стал не ску пи не чи јим се чла ном по ста је на осно ву ин ди ви ду ал не од лу ке. На 
том ста но ви шту сто ји и Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за Ру ан ду у слу ча ју 
Ака је се. 

8) За по сто ја ње ге но ци да ни је по тре бан и ве ћи број жр та ва. На и ме, сма тра се да 
је до вољ но да учи ни лац уби је јед но или ви ше ли ца. Исто та ко ге но цид мо же 
учи ни ти и изо ло ва ни по је ди нац ако по сту па са ге но цид ном на ме ром и ако се 
ње го во по на ша ње по кла па са дру гим слич ним по на ша њи ма, а та кве је при ро-
де да мо же до ве сти до уни ште ња це ле ску пи не. 
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би ло ми шље ња да су ова два пој ма са др жин ски иден тич на. Зло чин 
про тив чо веч но сти пред ста вља де лат но сти из вр ше не као део рас-
про стра ње ног или си сте ма тич ног на па да9) упе ре ног про тив би ло 
ког ци вил ног ста нов ни штва10). 

У сми слу овог кри вич ног де ла на пад под ра зу ме ва сле де ће рад-
ње из вр ше ња: 1) уби ство, 2) уни шта ва ње, 3) по ро бља ва ње – вр ше-
ње овла шће ња ко ја прет по ста вља ју вла сни штво над не ким ли цем, 
4) де пор та ци ју или на мер но пре ме шта ње ста нов ни штва (про те ри-
ва ње)- на сил но пре ме шта ње ста нов ни штва са под руч ја на ко ме за-
ко ни то бо ра ви, 5) за тва ра ње или дру га стро га ли ша ва ња сло бо де 
на ру ша ва њем основ них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, 6) тор ту ру 
(му че ње) – на но ше ње фи зич ких и пси хич ких бо ла, пат њи, не ла-
год но сти ли цу ко ме је од у зе та сло бо да, 7) си ло ва ња, сек су ал но 
роп ство, на сил не труд но ће, иза зи ва ње сте ри ли те та или би ло ко ји 
дру ги об лик сек су ал ног угро жа ва ња, 8) про гон би ло ко је гру пе или 
ко лек ти ва по по ли тич кој, вер ској, ра сној, на ци о нал ној, ет нич кој, 
кул тур ној или пол ној осно ви или дру га по сту па ња ко ја су оп ште 
не до пу ште на по ме ђу на род ном пра ву – ов де се ра ди о од у зи ма ње 
ме ђу на род но при зна тих пра ва не кој ску пи ни, 9) иза зи ва ње не стан-
ка ли ца (при сил но не ста ја ње ли ца) – сва ко од у зи ма ње сло бо де кре-
та ња ко је спро во ди др жа ва или не ка дру га ор га ни за ци ја, 10) зло-
чин апарт хеј да – не чо веч на по сту па ња ко ја су из вр ше на у окви ру 
ин сти ту ци о на ли зо ва ног ре жи ма и 10) оста ли не ху ма ни по ступ ци 
ко ји ма се на мер но про у зро ку ју те шке пат ње или озбиљ но угро жа-
ва ње фи зич ког или мен тал ног здра вља.

3.Ратнизлочини

Рат ни зло чи ни су де фи ни са ни у од ред би чла на 8. Рим ског ста-
ту та. Ов де се ра ди о сло же ној дис по зи ци ји кри вич но прав не нор ме, 
па се раз ли ку је ви ше об ли ка овог те шког кри вич ног де ла (''те шка 
кр ше ња за ко на и оби ча ја ра та''). Де ло се са сто ји из раз ли чи тих де-
лат но сти ко је су из вр ше не као део пла на или по ли ти ке или ако је 
тај зло чин из вр шен у ве ли ком (ма сов ном) бро ју слу ча је ва. Ови зло-
чи ни мо гу да бу ду из вр ше ни и у ме ђу на род ном и у не ме ђу на род-
ном ору жа ном су ко бу. 
9) Сма тра се да се ова кав на пад са сто ји у на па ду у окви ру др жав не по ли ти ке 

или оства ре ња ци ље ва не ке дру ге ор га ни за ци је. Тај на пад не мо ра би ти ну-
жно и вој не при ро де. Ово де ло мо же би ти из вр ше но и за вре ме ра та и за вре-
ме ми ра. Оту да сле ди да изо ло ва ни по је ди нач ни на па ди не до ла зе под удар 
ове ин кри ми на ци је. 

10) Код овог зло чи на жр тва ни је по је ди нац, не го це ло куп но чо ве чан ство.
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Пр ви об лик рат них зло чи на се са сто ји у озбиљ ном кр ше њу 
Же нев ских кон вен ци ја од 12. ав гу ста 1949. го ди не, а на ро чи то у 
(Ата нац ко вић, 1981: 60): 1) на мер ном уби ја њу, 2) му че њу или не-
ху ма ном по сту па њу укљу чу ју ћи и би о ло шке екс пе ри мен те, 3) на-
мер ном на но ше њу ве ли ких пат њи, озбиљ них те ле сних по вре да 
или на ру ша ва њу здра вља, 4) ве ли ком ра за ра њу или оту ђе њу имо-
ви не без оправ да не вој не по тре бе ко ја су из вр ше на не за ко ни то и 
без об зир но, 5) при си ља ва њу рат них за ро бље ни ка или дру гих за-
шти ће них ли ца да слу же у не при ја тељ ским сна га ма, 6) на мер ном 
ли ша ва њу рат них за ро бље ни ка и дру гих за шти ће них ли ца пра ва 
на по ште но и пра вич но су ђе ње, 7) не за ко ни том про гон ству, тран-
сфе ру или не за ко ни том за тва ра њу ли ца и 8) узи ма њу та ла ца.

Дру ги об лик рат них зло чи на се са сто ји у озбиљ ном на ру ша ва-
њу за ко на и оби ча ја ко ји се при ме њу ју у ме ђу на род ном ору жа ном 
су ко бу, уну тар утвр ђе ног окви ра ме ђу на род ног пра ва, а на ро чи то 
(Ми ло је вић, 1994: 156-161): 

1. на мер но усме ра ва ње на па да про тив ци вил ног ста нов ни штва 
или про тив по је ди них ци вил них ли ца ко ја ни су ди рект но уме ша на 
у су коб, 

2. на мер но усме ра ва ње на па да на ци вил не објек те тј. објек те 
ко ји ни су вој ни ци ље ви, 

3. на мер но усме ра ва ње на па да на осо бље, ин ста ла ци је, ма те-
ри ја ле, је ди ни це или во зи ла укљу че на у ху ма ни тар ну по моћ или 
ми ров ну ми си ју у скла ду са По ве љом ОУН све док има ју пра во на 
за шти ту или пру жа ју по моћ ци ви ли ма или ци вил ним објек ти ма по 
ме ђу на род ним за ко ни ма ко ји ва же за стра не у су ко бу, 

 4. на мер но за по чи ња ње на па да зна ју ћи да ће та кав на пад про-
у зро ко ва ти про прат на стра да ња или на но ше ње по вре да ци ви ли ма 
или на но ше ње ште те ци вил ним објек ти ма или да ће про у зро ко ва ти 
ве ли ка, ду го трај на и озбиљ на оште ће ња жи вот не сре ди не ко ји би 
би ли очи глед но пре ко мер ни у од но су на кон крет но оче ки ва ну вој-
ну ко рист, 

5. на пад или бом бар до ва ње би ло ко јим сред стви ма гра до ва, 
се ла, бо ра ви шта или гра ђе ви на ко је ни су бра ње ни или ни су вој ни 
објек ти, 

6. уби ја ње или ра ња ва ње вој ни ка ко ји је по ло жио сво је оруж је 
са ци љем да се пре да или ви ше не ма на ме ру да се бра ни,

7. зло у по тре ба за ста ве ко јом се да је знак за при мир је, за ста ве 
или вој ног обе леж ја и уни фор ме ко ји при па да ју не при ја те љу или 
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Ује ди ње ним на ци ја ма, као и зло у по тре ба ка рак те ри стич них зна ко-
ва де фи ни са них Же нев ским кон вен ци ја ма ко је иза зи ва ју смрт или 
озбиљ не те ле сне по вре де, 

8. ди рек тан или ин ди рек тан тран сфер (пре се ље ње) од стра не 
оку па ци о не си ле де ла свог ста нов ни штва на оку пи ра ну те ри то ри ју 
или де пор та ци ја или тран сфер свих де ло ва ста нов ни штва са оку-
пи ра не те ри то ри је у окви ру или из ван те те ри то ри је, 

9. на мер но усме ра ва ње на па да на вер ске, обра зов не, умет нич-
ке или на уч не гра ђе ви не ко је се ко ри сте у до бро твор не свр хе, исто-
риј ске спо ме ни ке, бол ни це и ме ста где се оку пља ју бо ле сни и ра-
ње ни под усло вом да то ни су вој ни ци ље ви, 

10. под вр га ва ње ли ца ко ја има ју моћ на су прот ној стра ни фи-
зич ком са ка ће њу или ме ди цин ским или на уч ним екс пе ри мен ти ма 
ма ко је вр сте ко ји ни су оправ да ни ме ди цин ским, сто ма то ло шким 
или бол нич ким ле че њем тог ли ца, ни ти су из ве де ни у ње го вом ин-
те ре су, а ко је мо гу да иза зо ву смрт или озбиљ но угро жа ва ње здра-
вља тог ли ца,

11. уби ја ње или ра ња ва ње из дај ни ка ко ји при па да ју не при ја-
тељ ском на ро ду или вој сци,

12. об ја вљи ва ње да не ће би ти ми ло сти,
13. уни шта ва ње или кон фи ска ци ја не при ја тељ ске имо ви не 

осим уко ли ко то стро го не зах те ва ју ин те ре си ра та, 
14. уки да ње, су спен до ва ње или за бра на пра ва и уче шћа у по-

ступ ку пред су дом др жа вља ни ма не при ја тељ ске стра не, 
15. при ну ђа ва ње при пад ни ка не при ја тељ ске стра не да уче-

ству је у рат ним опе ра ци ја ма упе ре ним про тив соп стве не зе мље, 
чак и ако су би ли у вој ној слу жби пре по чет ка ра та, 

16. пљач ка ње гра да или би ло ког дру гог ме ста у си ту а ци ји ка-
да је за у зет у на па ду, 

17. ко ри шће ње отро ва и сред ста ва ко ји у се би са др же отро ве, 
18. ко ри шће ње за гу шљи ва ца, отров них или дру гих га со ва и 

слич них теч но сти, ма те ри ја или изу ма, 
19. ко ри шће ње му ни ци је ко ја се ла ко ши ри или се спљо шти у 

људ ском те лу, као што су ме ци са чвр стом ча у ром ко ја не по кри ва 
у це ли ни сре ди ну мет ка или је по кри ва, али има за се ке, 

20. ко ри шће ње оруж ја, про јек ти ла, ма те ри ја ла или ме то да ра-
то ва ња ко ји су та кве при ро де да мо гу иза зва ти су ви шне по вре де 
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или не по треб не пат ње или се њи ма кр ше ме ђу на род ни за ко ни о 
ору жа ном су ко бу под усло вом да су они за бра ње ни, 

21. из вр ша ва ње де ла ко ји иза зи ва ју сра мо ту и угро жа ва ју лич-
но до сто јан ство, кон крет но по ни жа ва ње и де гра ди ра ње лич но сти, 

22. из вр ше ње де ла си ло ва ња или сек су ал ног роп ства, при си-
ља ва ње на про сти ту ци ју, на сил ну труд но ћу, при сил ну сте ри ли за-
ци ју или би ло ко ји дру ги об лик сек су ал ног зло ста вља ња, 

23. ис ко ри шћа ва ње при су ства ци ви ла или дру гих ме ђу на род-
но за шти ће них ли ца да би се по вра ти ле од ре ђе не тач ке или по зи-
ци је или обла сти или да би се од ре ђе не вој не сна ге за шти ти ле од 
вој них опе ра ци ја, 

24. на мер не на па де на гра ђе ви не, ме ди цин ске је ди ни це, тран-
спорт и осо бље ко је ко ри сти очи глед не зна ке у скла ду са ме ђу на-
род ним пра вом, 

25. на мер но при бе га ва ње из глад ња ва њу ци ви ла као ме то да 
ра то ва ња ли ша ва ју ћи их ства ри нео п ход них за њи хов оп ста нак, 
укљу чу ју ћи и на мер но спре ча ва ње де ље ња ми ни мал них за ли ха 
обез бе ђе них Же нев ским кон вен ци ја ма и 

26. ре гру то ва ње или на дру ги на чин ста вља ње у вој ну слу жбу 
де це ис под 15 го ди на у на ци о нал не ору жа не сна ге или њи хо во ко-
ри шће ње за ак тив но уче ство ва ње у бор ба ма.

Тре ћи об лик рат них зло чи на из чла на 8. Рим ског ста ту та се 
са сто ји о озбиљ ном кр ше њу чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја у слу-
ча ју ору жа ног су ко ба ко ји ни је ме ђу на род ног ка рак те ра, а ко је су 
де лат но сти учи ње не пре ма ци вил ном ста нов ни штву ко је ни је ак-
тив но уче ство ва ло у бор ба ма, укљу чу ју ћи и при пад ни ке вој них 
фор ма ци ја ко ји су по ло жи ли оруж је или ли ца ко ја су ван бор бе 
услед бо ле сти, ра ња ва ња, ка зне или дру гог раз ло га. Ово се де ло 
мо же из вр ши ти вр ше њем сле де ћих рад њи: 1) на си љем пре ма жи-
во ту, по себ но уби стви ма свих вр ста, са ка ће њем, окрут ним по на ша-
њем и тор ту ром, 2) по сту па њем на из ра зи то сра мо тан на чин пре ма 
лич ном до сто јан ству, а по себ но на на чин ко ји по ни жа ва ли ца, 3) 
узи ма њем та ла ца и 4) до но ше њем пре су да и из вр ше њем смрт не 
ка зне без прет ход не об ја ве пре су де од стра не ре гу лар но кон тро ли-
са ног су да ко ји би обез бе дио све за кон ске га ран ци је ко је су оп ште 
при зна те као нео п ход не.

Че твр ти об лик рат них зло чи на из чла на 8. Рим ског ста ту та 
пред ви ђа кри вич но де ло ко јим се вр ше озбиљ не по вре де за ко на и 
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оби ча ја ра то ва ња у ору жа ним су ко би ма уну тар утвр ђе них окви ра 
ме ђу на род ног пра ва, а на ро чи то ако се пред у зи ма ју сле де ћи ак ти: 

1. на мер но усме ра ва ње на па да на ци вил но ста нов ни штво или 
на ци вил на ли ца ко ја не уче ству ју ак тив но у не при ја тељ стви ма, 

2. на мер но усме ра ва ње на па да на гра ђе ви не, ма те ри ја ле, ме-
ди цин ске је ди ни це, тран спор те и осо бље ко је ко ри сти очи глед не 
озна ке ре гу ли са не Же нев ским кон вен ци ја ма у скла ду са ме ђу на-
род ним пра вом , 

3. на мер но усме ра ва ње на па да на осо бље, ин ста ла ци је, ма те-
ри ја ле, је ди ни це или во зи ла ху ма ни тар не по мо ћи или ми ров не ми-
си је у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја све док има ју пра во 
на за шти ту и пру жа ње по мо ћи ци ви ли ма и ци вил ним објек ти ма по 
пра ву ору жа них су ко ба, 

4. на мер но усме ра ва ње на па да на вер ске, обра зов не, умет нич-
ке, на уч не гра ђе ви не, као и гра ђе ви не за до бро твор не свр хе, исто-
риј ске спо ме ни ке, бол ни це и ме ста где су оку пље ни ра ње ни ци и 
бо ле сни ци под усло вом да то ни су вој ни објек ти, 

5. пљач ка ње на се ља и ме ста, чак и ка да су за у зе та при ли ком 
на па да, 

6. си ло ва ње, сек су ал но роп ство, при си ља ва ње на про сти ту ци-
ју, на сил ну труд но ћу, при сил ну сте ри ли за ци ју или би ло ко ји дру ги 
об лик сек су ал ног зло ста вља ња де фи ни са не као озбиљ не по вре де 
Же нев ских кон вен ци ја, 

7. ре гру то ва ње или на дру ги на чин ста вља ње у вој ну слу жбу 
де це ис под 15 го ди не у на ци о нал не ору жа не сна ге или њи хо во ко-
ри шће ње за ак тив но уче ство ва ње у бор ба ма, 

8. на ре ђе ње за пре се ља ва ње ци вил ног ста нов ни штва из раз-
ло га ве за них за су коб, осим ако то зах те ва си гур ност ци ви ла или 
нео п ход ни вој ни раз ло зи, 

9. под му кло уби ја ње или ра ња ва ње вој ни ка су прот не стра не, 
10. об ја вљи ва ње да не ће би ти ми ло сти, 
11. под вр га ва ње ли ца ко ја има ју моћ на су прот ној стра ни, фи-

зич ком са ка ће њу или ме ди цин ским или на уч ним екс пе ри мен ти ма 
ма ко је вр сте ко ји ни су оправ да ни ме ди цин ским, сто ма то ло шким 
или бол нич ким ле че њем тог ли ца, ни ти су из ве де ни у ње го вом ин-
те ре су, а ко је мо гу да иза зо ву смрт или озбиљ но угро жа ва ње здра-
вља тог ли ца и 
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12. уни шта ва ње или кон фи ска ци ја имо ви не су прот не стра не, 
осим ако то ни је учи ње но из раз ло га им пе ра тив не вој не по тре бе у 
су ко бу.

4.Злочинагресије

У ме ђу на род ном кри вич ном пра ву, зло чин агре си је је пр ви пут 
де фи ни сан као зло чин про тив ми ра у Лон дон ском спо ра зу му ко јим 
је осно ван Ме ђу на род ни вој ни суд у Нир нбер гу (Де ган, 2003: 169-
195). У чла ну 6. Ста ту та Ме ђу на род ног вој ног су да ко ји је до дат уз 
Лон дон ски спо ра зум су од ре ђе ни по јам и еле мен ти агре си је. По-
том је Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во ОУН 1996. го ди не у На цр ту 
Ко дек са зло чи на про тив ми ра и без бед но сти чо ве чан ства у чла ну 
16. од ре ди ла де ло агер си је. Оно по сто ји ка да ''по је ди нац као во ђа 
или ор га ни за тор ак тив но су де лу је или на ре ди пла ни ра ње, при пе-
ма ње, от по чи ња ње или во ђе ње агре сив ног ра та ко ји пред у ме не ка 
др жа ва''. Да нас ме ђу на род но кри вич но де ло агре си је (ина че на ве-
де но у чла ну 5. Рим ског ста ту та) ни је бли же опи са но по са др жи ни, 
ка рак те ри сти ка ма и обе леж ји ма би ћа11). Но, у по гле ду ква ли фи ка-
ци је овог де ла Ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног су да упу ћу је на 
од го ва ра ју ћу при ме ну Ре зо лу ци је Ге не рал не скуп шти не ОУН број 
3314 из 1974. го ди не. На и ме, у чла ну 3. ове Ре зо лу ци је је пре ци зи-
ра но шта пред ста вља акт агре си је без об зи ра да ли је рат об ја вљен 
или не (Ба ги њан, 1955: 75). 

Пре ма овој од ред би де ло агре си је пред ста вља ју сле де ћи ак ти 
(Ла за ре вић, 1995: 80): 1) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед не 
др жа ве на те ри то ри ју дру ге др жа ве, као и сва ка вој на оку па ци ја, 
ма кар и при вре ме на ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да 
или анек си ја те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре-
бом си ле, 2) бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа ве од стра не ору-
жа них сна га дру ге др жа ве или упо тре ба би ло ког оруж ја од стра-

11) По себ на рад на гру па за зло чин агре си је ко ја је осно ва на при Скуп шти ни др-
жа ва чла ни ца Рим ског ста ту та сва ке го ди не за се да на Уни вер зи те ту Прин стон 
у САД у по ку ша ју да од ре ди по јам, еле мен те и ка рак те ри сти ке овог ме ђу на-
род ног кри вич ног де ла. Нај ве ћи про блем у ње го вом де фи ни са њу пред ста вља 
од нос ме ђу на род ног ту жи о ца при Ме ђу на род ном кри вич ном су ду и Са ве та 
без бед но сти у по гле ду оце не да ли је у кон крет ном слу ча ју из вр ше на агре си ја 
јед не др жа ве на дру гу др жа ву. На и ме, ме ђу на род ни ту жи лац не би тре ба ло да 
бу де ве зан за од лу ку ни јед ног по ли тич ког ор га на, па чак ни та квог ор га на као 
што је Са вет без бед но сти, јер то мо же да бу де про тив но ин те ре си ма прав де. С 
дру ге стра не, нај ве ће свет ске си ле, као стал не чла ни це Са ве та без бед но сти не 
же ле да се од рек ну до но ше ња та ко ва жне од лу ке од зна ча ја за пи та ња ме ђу-
на род ног ми ра и без бед но сти – да ли је из вр ше на агре си ја и да та кву од лу ку 
пре пу сте ино ко сном ор га ну – ме ђу на род ном ту жи о цу. 



- 142 -

СИСТЕММЕЂУНАРОДНИХКРИВИЧНИХДЕЛАДраганЈовашевић

не јед не др жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве, 3) бло ка да лу ка 
или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве, 
4) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске или 
ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др жа ве, 
5) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве ко је се с при стан ком др-
жа ве при је ма на ла зе на ње ној те ри то ри ји про тив но усло ви ма пред-
ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га на те ри то ри ји 
др жа ве при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма, 6) рад ња јед не др жа ве 
ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по ла га ње дру гој др жа ви да би је 
ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ак та агре си је про тив не ке тре ће др-
жа ве и 7) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др жа ве ору жа-
них бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка ко ји про тив 
дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но да се они 
из јед на чу ју са на пред на ве де ним ак ти ма, од но сно пред ста вља ју 
зна чај но уче шће јед не др жа ве у то ме. 

Но, ин те ре сант но је ре ше ње пре ма ко ме је у Ре зо лу ци ји из-
ри чи то на ве де но да по ред на ве де них ака та ко ји су од ре ђе ни као 
де ло агре си је, Са вет без бед но сти ОУН у скла ду са По ве љом Ор-
га ни за ци је ује ди ње них на ци ја мо же од лу чи ти да се под овај по јам 
под ве ду и не ки дру ги ак ти не оста вља ју ћи кри те ри јум за ово од ре-
ђи ва ње (Тriffterer, 2001: 811-881). При то ме је у чла ну 5. Ре зо лу ци је 
из ри чи то на ве де но да ни ка кав раз лог би ло ко је при ро де, по ли тич-
ке, еко ном ске, вој не или дру ге вр сте не мо же оправ да ти агре си ју. 
Агре сив ни рат је зло чин про тив ме ђу на род ног ми ра и сва ка агре-
си ја по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност. Објект за шти те код овог 
кри вич ног де ла је мир ме ђу на ро ди ма и њи хо вим др жа ва ма. По 
сво јој при ро ди ово је кри вич но де ло de lic ta com mu nia, иако у прак-
си учи ни лац де ла мо ра да има од ре ђе ни по ли тич ки, др жав ни, слу-
жбе ни или вој ни по ло жај, свој ство или ути цај да би уоп ште мо гао 
да пре ду зме рад њу из вр ше ња. 

ЗАКЉУЧАК

На ста ло у окви ру и под окри љем ме ђу на род ног рат ног (и ху ма-
ни тар ног) пра ва, ме ђу на род но кри вич но пра во је по чет ком тре ћег 
ми ле ни ју ма сте кло ''пра во гра ђан ства'' као нај мла ђа кри вич но прав-
на ди сци пли на. Сту па њем на сна гу Рим ског ста ту та Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да, ко нач но је ина у гу ри са на ова гра на пра ва у ма те-
ри јал ном, про це сном и из вр шном сми слу. Но, и пре то га, кроз низ 
пар ци јал них ме ђу на род них прав них ака та (уни вер зал ног или ре-
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ги о нал ног ка рак те ра) или уго во ра ме ђу по је ди ним др жа ва ма као 
и кроз суд ску прак су (у пр вом ре ду нир нбер шког и то киј ског су да) 
ста са ва ла је ова гра на пра ва кроз из град њу основ них кри вич но-
прав них пој мо ва и ин сти ту та. 

То су: 1) ме ђу на род но кри вич но де ло (ко је се раз ли ку је од кри-
вич ног де ла са еле мен том ино стра но сти), а ко је мо же да се ја ви у 
два ви да: као де ло у ужем сми слу (пра во) и де ло у ши рем сми слу 
(не пра во или ме што ви то), 2) кри вич на од го вор ност (чи ја је прет-
по став ка на вр ше них 18 го ди на жи во та учи ни о ца де ла при че му 
се на стра ни учи ни о ца мо же ја ви ти јед но (и че сти ви ше ли ца, а 
по не кад и прав но ли це – ор га ни за ци ја па чак и чи та ва др жа ва) и 
3) си стем кри вич них санк ци ја – ка зни ко је из ри чу над на ци о нал ни 
суд ски ор га ни. Упра во о овим основ ним пој мо ви ма и ин сти ту ти ма 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва го во ри и овај рад. 

DraganJovasevic
SYSTEMOFINTERNATIONALCRIMINALACTS

Summary
Afteralonghistoricaldevelopment,thesecondhalfofthe
20 th centuryhas inaugurated thenew, latest branchof
the punitive law – international criminal law. By its le
galnatureandcharacteristicsitissomewherebetweenthe
nationalcriminallawandinternationalpubliclaw,main
tainingitspeculiarityandindenpendence.Thebasicand
mostimportantnotionandinstituteofthisbranchoflaw
iscertainlytheinternationalcriminalact.Inthetheoryof
law,thereareseveralviewsonthenotionandcontentsof
theinternationalcriminalact.However,itcanbeconclu
dedthat thisnotionimpliesasociallydangerous, illegal
actcommittedbytheperpetratoranddefinedasacriminal
actwhoseperpetratoristopunishedasprescribedbythe
law.Suchadefinednotionoftheinternationalcriminalact
includesitsbasicelements,andtheseareasfollows:1)the
actofaman(includingtheactofanadultpersonthatcan
becommittedinthreeforms:acting,nonactingandfailu
retoprovidepropersupervision),effectandcausality,2)
socialdanger,3)unlawfulness,4)definitionofanactby
rulesand5)guiltoftheperpetrator.Therearetwokindsof
internationalcriminalacts:internationalcriminalactsin
anarrowsenseandinternationalcriminalactsinabroad
sense.Themostsignificantarecertainlytheinternational
criminalactsinanarrowsensethataredirectedtowards
violation or endangering of the universal, general civi
lisationvalues– international lawandhumanity–what
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is actually the subject of protection from these criminal
acts.Apartfromtheinternationalcriminalact,thetheory
oflawalsoincludesaforeigncriminalact(anycriminal
actwithaforeignelement).Byallthis,thesetwonotions
coincidelargely,butarealsoconsiderablydifferentfrom
eachother.Inthispapertheauthorhasanalysednotion
andbasicelementsofinternationalcrimes.
KeyWords: international legaldocuments, criminalact,
responsibility,court,sanction
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НАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТ
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Сажетак
Парламентиусавременоконципиранимиизграђеним
државамаимајувеликуулогуиодговорноступроце
сима цивилне демократске контроле укључујући, из
међуосталог,иконтролудоношењаЗаконаоодбрани
ибезбедности,именовањаилиразрешењаодређених
руководећихлица,утврђивањерасходаиодобравања
буџе та заодбрануибезбедноститд.Самаприрода
и динамика сектора безбедности представља прави
изазов за делотворну парламентарну контролу. Ра
зноликост често веома техничких питања, знатна
величинаикомплекснаорганизацијасубјекатабезбед
ности,закониотајнама,правилаипроцедуре умно
гоме отежавају парламентарцима да делотворно
раде осим уколико су у стању спровести независно
истраживање и имати своју стручност, независну
од других. Парламентарна контрола над системом
безбедностичиницентралниорганизационипринцип
удржавамаукојимасуметодевршењавластиускла
дусадемократскомпраксом.НаПарламентсегледа
каонамањеадекватнуинституцијузабављењемпи
тањима везаним за националну безбедност државе,
анарочитозбогвременскирелативнодугепроцедуре 
одлучивањаинемањанајчешћепотпуногувидаусве
релевантнеподаткекаоизбогнедостаткастручног
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за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Jе дан од нај ја сни јих об ли ка по ло жа ја без бед но сти у си сте му дру-
штве них од но са ма ни фе сту је се у по сто ја њу си сте ма на ци о нал-

не без бед но сти. По зна то је да је де мо кра ти ја при сут на у оним си-
сте ми ма у ко ји ма вла да ја сна су пре ма ци ја по ли ти ке над си сте мом 
без бед но сти, пре ци зни је ре че но, над су бјек ти ма си сте ма без бед-
но сти. Уко ли ко је реч, на при мер, о вој ној или по ли циј ској др жа ви 
он да су из са мог на зи ва ја сни уло га и по ло жај по ли ци је и вој ске 
у си сте му дру штве них од но са. У та ко уре ђе ним уну тра шњим др-
жав ним од но си ма не мо же се го во ри ти о де мо крат ској др жа ви. По-
ли циј ска или вој на др жа ва пред ста вља по сво јој су шти ни не га ци ју 
де мо кра ти је.

Ме ђу тим, уко ли ко је реч о др жав ној по ли ци ји или вој сци не 
мо же мо твр ди ти да је она га рант оп стан ка др жа ве. У свр ху пра-
вил ног раз у ме ва ња на ве де ног про бле ма из гра ђен је по се бан ка-
те го ри јал но-пој мов ни апа рат, по се бан ин стру мен та риј. Кла сич ни 
ли бе ра ли зам ко ји је на стао у САД-у и у уче њи ма не ких иде о ло га 
Фран цу ске ре во лу ци је, у вој сци ви ди ин сти ту ци ју ко ја, пре све га, 
пре ти сло бо ди и де мо кра ти ји. Прак тич ни по сту лат ово га схва та-
ња је сте: со ци јал на и по ли тич ка изо ла ци ја су бје ка та без бед но сти, 
мак си мал но сма ње ње вој ног бу џе та и бро ја про фе си о нал них вој-
них ли ца., од но сно гра ђан ске ми ли ци је. 

На на уч но-те о риј ском пла ну Х. Спен сер кон ци пи ра ди хо том-
ну по де лу дру штва на ми ли та ри стич ка и ин ду стриј ска. Основ ни 
прин цип  ор га ни за ци је ми ли та ри стич ких је сте при ну да, а ин ду-
стриј ских ко о пе ра ци ја. Спен сер пр ва на зи ва ауто ри тар на, а дру га 
де мо крат ска дру штва.1)

Алек сис де То квил ве ру је да ће се ци ви ли зо ва не на ци је све 
ма ње ори јен ти са ти на рат тј. по ка зи ва ти све ма њу же љу и по тре бу 
да се њи ме ре ша ва ју ме ђу на род ни спо ро ви у за ви сно сти од сте пе-
на раз ви је но сти де мо кра ти је. Прак са са вре ме ног и мо дер ног до ба 
очи глед но де ман ту је ова ква оче ки ва ња. Ци ви ли зо ва не на ци је, ка-
1) H. Spen cer: The Mi li tary and in du strial So ci ety, Stu di es from Psyho lo gi, So ci o logy and An-

tro po logy, Lon don, 1964.
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ко их То квил на зи ва, не по сред но не во де рат, оне ко ри сте дру ге 
на ци је као сред ство ко јим оства ру ју рат не ци ље ве раз ви је них. За 
То кви ла де мо кра ти ја, с јед не, и ста ја ћа вој ска и рат, с дру ге стра не, 
су ан ти по ди.2) 

Ха ролд Ла свел по ста вља и пре и спи ту је чу ве ну те зу о „гар ни-
зон ској др жа ви“ у ко јој су спе ци ја ли сти за при ме ну на си ља нај-
моћ ни ја гру па. Идеј ни след бе ни ци на ве де них ауто ра ука зу ју на 
ан ти де мо крат ске тен ден ци је и по сле ди це ин тер вен ци је вој ске у 
дру штве ном жи во ту. Про фе си о нал не вој ни ке на зи ва ју „че лич ним 
хи рур зи ма“, „на о ру жа ним би ро кра та ма“.3) 

Са дру ге стра не, ми ли та ри сти пер ма нент но пот це њу ју де мо-
кра ти ју и на па да ју ње не ин сти ту ци је. Ми ли та ри сти ви со ко вред-
ну ју и це не струк ту рал на и ор га ни за ци о на свој ства вој не и по ли-
циј ске ор га ни за ци је и пре по ру чу ју их це ло куп ном дру штву и при 
то ме ис по ља ва ју из ра зи то не га ти ван став пре ма по ли ти ци и по ли-
ти ча ри ма. По ли ти ку оце њу ју као се бич ну и штет ну ак тив ност, пр-
ља ву и за пле ме ни тог чо ве ка не си гур ну игру. По ли ти ча ре сма тра ју 
не струч ним, по вр шним, ко рум пи ра ним сплет ка ро ши ма. 

Су прот но овим од ли ка ма по ли ти ча ра, „у вој нич кој ча сти по-
сто ји лу ко бран ко ји не по пу шта пред кон фу зи ја ма ми шље ња“.(Де 
Гол)

Та мо где је би ро кра ти за ци ја дру штва до сти гла ши ро ке раз ме-
ре, иш че за ва ју ши ро ки ан та го ни зми из ме ђу ци ви ла и про фе си о-
нал них вој ни ка. До ла зи до сим би о зе њи хо вих ин те ре са, та ко да 
ме шо ви те по ли циј ско-вој но-ци вил не гру пе по ста ју до ми нант не, 
кон сти ту и шу ћи си стем од но са ко ји по у зда но ра за ра те ме ље де мо-
крат ског дру штва и ње го вих ин сти ту ци ја. Мо дер ни це за ри зам по-
сто ји, нај че шће без Це за ра. У по чет ку он је вој ни за тим ци вил но-
вој ни и ко нач но по ли циј ски. 

НУЖНОСТПОЛИТИЧКЕКОНТРОЛЕ
СУБЈЕКАТАБЕЗБЕДНОСТИ

Чи ње ни ца је да у са вре ме ном дру штву по сто је мно го број не 
ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је има ју зна чај ну уло гу у по ли тич-
ким од но си ма и про це си ма, као што су: по ли тич ке пар ти је, еко-
2) A. To uc ku e vill: Onwar,SocietyandtheMilitary, Lon don, 1964.
3) H.D. Las swell: The Ga ri son Sta te, TheAmericanJournalofSociology, New York, 1941.
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ном ске ин сти ту ци је, ре ли ги о зне, вас пит но-обра зов не и дру ге уста-
но ве.

У њи хо вом по сто ја њу и дру штве ном де ло ва њу ни ко не ви ди 
по себ не про бле ме ни ти по себ не по ли тич ке пре ми се. Ме ђу тим, та-
кав слу чај ни је са су бјек ти ма си сте ма без бед но сти и њи хо вом ор-
га ни за ци јом.

Кроз це лу исто ри ју уче шће по ли ци је, а на ро чи то вој ске је сма-
тра но опа сним фе но ме ном. Исто риј ска ис ку ства, су шти на вој не и 
по ли циј ске ор га ни за ци је и при ро да њи хо ве де лат но сти (мо гућ ност 
упо тре бе ору жа не си ле – при ну де) су са свим до вољ ни раз ло зи за 
страх и сум њу и по до зре ње од по ли тич ког де ло ва ња вој ске и по ли-
ци је (су бје ка та си сте ма без бед но сти).

По сво јој ор га ни за ци ји, струк ту ри и при ро ди де лат но сти вој-
ска и по ли ци ја су ин сти ту ци је ор га ни зо ва не за во ђе ње ору жа не 
бор бе и из во је ва ње по бе де у ра ту, од но сно за бор бу про тив кри ми-
на ла и свих дру гих об ли ка угро жа ва ња без бед но сти. Оне због то га 
рас по ла жу зна чај ном ко ли чи ном тех ни ке и оруж ја , хи је рар хиј ски 
су уре ђе не и са стро гом ди сци пли ном, суб ор ди на ци јом, као и са 
спе ци фич ним и од дру штва ауто ном ним си сте мом ко му ни ци ра ња. 
Ова ква њи хо ва су шти на да је им мо гућ ност дра стич ног ме ња ња ка-
рак те ра по ли тич ких од но са и про це са не са мо у јед ној др жа ви.

На ро чи то вој ску и по ли ци ју, за раз ли ку од дру гих дру штве них 
ин сти ту ци ја, пра те и од ре ђе не  емо ци о нал не асо ци ја ци је од стра не 
ста нов ни штва. 

За хва љу ју ћи њи ма по ли ци ја, а на ро чи то вој ска мо же да ужи ва 
по ли тич ки и мо рал ни пре стиж. Вој не вр ли не, по себ но у ра ту, као 
што су: хра брост, са мо по жр тво ва ње, па три о ти зам, скром ност су 
вред но сти до стој не по што ва ња у сва кој др жа ви и у сва ком на ро ду 
ко ји др жи до сво га угле да и до сво је исто ри је, тра ди ци је, кул ту-
ре итд. Ни јед на ор га ни за ци ја као по ли ци ја и вој ска не по све ћу ју 
то ли ко па жње раз во ју ко хе зи је на ма кро и ми кро пла ну и не ја ча 
со ли дар ност чла но ва ор га ни за ци је. 

Ка да су све осо би не по ли ци је и вој ске до вољ но раз ви је не оне 
има ју ве ли ку пред ност у од но су на оста ле  ор га ни за ци је и ин сти-
ту ци је у др жа ви, као по тен ци јал ни по ли тич ки фак тор. Због то га је 
при су тан страх и по до зре ње од ње не по ли тич ке уло ге са мо стал-
но или груп но. Онај ко упра вља и рас по ла же вој ном си лом, по ли-
ци јом, суд ством, ца ри ном итд. мо же у да тим окви ри ма пре суд но 
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ути ца ти на ди стри бу ци ју и ре ди стри бу ци ју по ли тич ке мо ћи. Ме-
ђу тим,  упра во због опа сно сти од мо гу ћег кон сти ту и са ња дру штва 
или ње го вог де ла на струк тур ним осно ва ма вој не и по ли циј ске ор-
га ни за ци је, на њи хо вим прин ци пи ма и си сте му вред но сти, про из-
и ла зи по тре ба де мо крат ске (ци вил не) кон тро ле, пре све га, вој ске и 
по ли ци је. 

Циљ кон тро ле вој ске и по ли ци је је сте да се исте учи не од го-
вор ним и ле гал ним ор га ни ма др жа ве, са јед не стра не, и обез бе ди 
њи хо ва ефи ка сност, са дру ге стра не. Из до са да шњег ис ку ства се 
не дво сми сле но мо же за кљу чи ти да до са да ни је би ло ла ко по сти ћи 
ни јед но ни дру го.

Уко ли ко не по сто ји ци вил на кон тро ла, или је иста не е фи ка сна 
он да се ја вља пре то ри ја ни зам.4) Ци вил на кон тро ла вој ске и по ли-
ци је по сто ји он да ка да се офи цир ски кор у пот пу но сти пот чи ња-
ва ци вил ном ше фу ци вил не вла сти (пред сед ни ку, ми ни стру нпр.) 
По ло жај по ли ци је и вој ске у др жа ви уре ђу је се уста вом, од но сно 
за ко ном сва ке др жа ве.

Ме ђу тим, про блем се уоча ва у усло ви ма ка да из ме ђу ци вил-
них и вој них упра вља ча не по сто је бит не со ци јал не раз ли ке. Та да 
не по сто је би ло ка кви озбиљ ни кон флик ти ме ђу њи ма, па ни вој на, 
од но сно по ли циј ска ин тер вен ци ја нај че шће не фи гу ри ше чак ни 
као хи по те ти ка. 

Пр ви мо дел ци вил не кон тро ле вој ске за сни вао се на од су ству 
ци вил но-вој них раз ли ка. У европ ским мо нар хи ја ма у ко ји ма је ари-
сто кра ти ја исто вре ме но са чи ња ва ла и вој ну и ци вил ну ели ту ин те-
ре си јед них и дру гих ни су би ли су штин ски раз ли чи ти ни он да ка да 
су вој ни или по ли циј ски по сло ви пер со нал но раз дво је ни. Офи ци-
ри и ци вил ни упра вља чи су по ти ца ли из ари сто крат ског ста ле жа. 
Обич но су пле мић ке по ро ди це др жа ле др жав ну упра ву, вој ску и 
цр кву и на ве о ма ефи ка сан на чин су раз ре ша ва ле све спо ро ве.

У са вре ме ним усло ви ма ова ква вр ста кон тро ле по ли ци је и вој-
ске се мо же озна чи ти као не е фи ка сна из раз ло га што се ци вил не и 
вој не ели те мно го раз ли ку ју у ни зу обе леж ја, по чев од со ци јал ног 
по ре кла, обра зо ва ња, со ци јал них ста во ва и вред но сти, ин те ре са, 
струч но сти итд. 
4) Реч пре то ри ја ни зам до ла зи од ре чи пре тор (ла тин ска реч – прае-ире – прет хо ди ти, 

прае-итор, пра е о тр, ста ре ши на, прет по ста вље ни, код Ри мља на за по вед ник вој ске). 
Пре то ри ја ни зам зна чи вла да ви ну вој ни ка, вла да ви ну вој ске.
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У са вре ме но до ба у не ким др жа ва ма се уво ди тип то тал не 
кон тро ле вој не ор га ни за ци је кроз по ли ти за ци ју и иде о ло ги за ци-
ју вој ске. Основ по кор но сти (при вр же но сти) у овом слу ча ју је сте 
иде о ло ги ја и си стем вред но сти вла да ју ће по ли тич ке пар ти је. Кроз 
це ло куп ну вој ну ка ри је ру офи ци ра и у то ку слу же ња вој ног ро ка 
вој ни ка (ка ко је то до са да би ло) стро го се усме ра ва про цес ин тен-
зив ног по ли тич ког и иде о ло шког об ли ко ва ња по ли ци је и вој ске. 
По тен ци јал ни су ко би и њи хо ви из во ри се ели ми ни шу по ду дар но-
шћу по ли тич ких и иде о ло шких ста во ва вла да ју ћих ци вил них гру-
па и вој них и по ли циј ских ли ца. За со ци јал ну про мо ци ју офи ци ра, 
по ред струч но сти, пре су дан кри те ри јум је при хва та ње ор то док-
сних по ли тич ких иде ја и иде о ло шких вред но сти. Ова ква кон тро ла 
вој ске је при ме њи ва на у си сте ми ма са лич ном дик та ту ром и ви со-
ко цен тра ли зо ва ним јед но пар тиј ским си сте мом. 

Ци вил на кон тро ла је пот пу на, али то ни је кон тро ла ци вил них 
и де мо крат ских ор га на и ин сти ту ци ја. 

Ова кав мо дел ци вил не кон тро ле по ли ци је и вој ске је не при ме-
њив у де мо крат ском ви ше пар тиј ском по ли тич ком си сте му. Ме ђу-
тим, и у де мо крат ски уре ђе ним од но си ма, од но сно др жа ва ма мо гу 
се ја ви ти знат не ано ма ли је ка да се ра ди о де мо крат ској (ци вил ној) 
кон тро ли обла сти на ци о нал не без бед но сти.

ПРИНЦИПИДЕМОКРАТСКЕИПАРЛАМЕНТАРНЕ
КОНТРОЛЕ

Чи ни се да у до глед но вре ме не ће по сто ја ти са мо јед на вој ска 
од го вор на за ста ње це ло куп не ме ђу на род не без бед но сти из ви ше 
раз ло га. Је дан од њих је због ег зи сти ра ња раз ли чи тих ин те ре са и 
стан дар да дру штва и др жа ва.

Та ко ђе, на ме ђу на род ном ни воу за са да не по сто је до го во ре ни 
стан дар ди ко ји се од но се на област Пар ла мен тар не кон тро ле на ци-
о нал ног си сте ма без бед но сти због од но са пре ма овом пи та њу ко је 
се тра ди ци о нал но сма тра као пи та ње ко је за ди ре у до мен др жав ног 
су ве ре ни те та. Ме ђу тим, по сто је од ре ђе ни стан дар ди на ре ги о нал-
ном ни воу, као што је нпр. ОСЦЕ-ов Ко декс по на ша ња.5)  

Та кође, по сто је и од ре ђе ни прин ци пи ко ји ма се ре гу ли шу де-
мо крат ски ци вил но-вој ни од но си:
5) ОСЦЕ-ов ко декс по на ша ња у по ли тич ко-вој ним аспек ти ма без бед но сти (1994) www.

osce.org
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Др жа ва је је ди ни оквир у дру штву ко ји има ле ги ти ман мо но-
пол над упо тре бом си ле, а слу жбе без бед но сти су од го вор не  ле ги-
тим ним де мо крат ским ор га ни ма вла сти;

Пар ла мент је су ве рен и ње му је из вр шна власт од го вор на за 
утвр ђи ва ње, при ме ну и пре глед без бед но сне и од брам бе не по ли-
ти ке;

Пар ла мент има је дин стве ну устав ну уло гу у сми слу одо бра ва-
ња и ре ви зи је тро шко ва од бра не и без бед но сти;

Пар ла мент има основ ну уло гу у сми слу про гла ша ва ња и уки-
да ња ван ред ног или рат ног ста ња; 

Прин ци пи до бре упра ве и вла да ви на пра ва се од но се на све 
гра не вла сти па та ко и на област без бед но сти;

Су бјек ти си сте ма без бед но сти има ју по је ди нач ну од го вор ност 
пред су до ви ма у слу ча је ви ма кр ше ња до ма ћих или ме ђу на род них 
за ко на; 

Ор га ни за ци је си сте ма без бед но сти су по ли тич ки не у трал не.

МОДЕЛИДЕМОКРАТСКЕКОНТРОЛЕБЕЗБЕДНОСТИ

Про ме не у ме ђу на род ним од но си ма, по сле Дру гог свет ског ра-
та и пе ри о да тзв „хлад ног ра та“  са аспек та ја ча ња, пре све га у сфе-
ри без бед но сти, у од но си ма ме ђу др жа ва ма, у окви ру де мо крат ске 
со ци јал не ми сли, ар ти ку ли шу се нај че шће два основ на мо де ла без-
бед но сног (вој ног) ор га ни зо ва ња и ци вил но-без бед но сних од но са:

Концептапсолутнеаутономневојнепрофесије,изолованеод
друштвацивилниминституцијамадржаве - ње на ис кљу чи ва уло-
га је да се ба ви  пи та њи ма што ефи ка сни јег без бед но сно-вој ног 
де ло ва ња ра ди по сти за ња по бе до но сног ци ља у ра ту и ору жа ној 
бор би, од но сно у бор би про тив свих об ли ка угро жа ва ња без бед но-
сти не за ви сно од дру гих не вој них раз ми шља ња.

Концептстварањаполитичкиосетљивевојнепрофесијекоја
јеинтегрисанаудруштво ње на уло га је ра ци о нал на упо тре ба си-
ле у ства ра њу по жељ них ме ђу на род них од но са.6)

6) Де таљ ни је су о то ме пи са ли S. Hun ting ton и M. Ja no witz  у S. Hun ting ton: „Вој ска и др-
жа ва“ и „По ли ти ка ци вил но-вој них од но са“ ,Хар вард уни вер зи тет 1957. 

 M. Ja no witz: „Про фе си о нал на вој ска“, Социјалнииполитичкипортрет, 1961. 
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Пре ма пр вом мо де лу, из ра же на је ди хо то ми ја на ци вил ну и 
без бед но сну (вој ну) сфе ру; вој ска се на ла зи у из ра же но под ре ђе-
ном по ло жа ју. По ли ти ка је циљ на а вој ска чи сто ин стру мен тал на.

Дру ги кон цепт по ли тич ке осе тљи ве без бед но сно-вој не про фе-
си је ин те гри са не у дру штву је знат но за ни мљи ви ји јер вој ну про-
фе си ју не тре ти ра као ста тич ку, већ као ди на мич ну би ро крат ску 
ор га ни за ци ју. Да кле, ње на обе леж ја ни су веч на и не про ме њи ва. 

Пр ви кон цепт под ра зу ме ва про фе си о нал но (слу жбе но) ли це 
без бед но сти- ма ши ну, ро бо та ко ји је без ду ше спре ман да без раз-
ми шља ња уче ству је у бор би и по ги не за иде а ле и ци ље ве и он да 
ка да они ни су ње го ви.

Дру ги кон цепт ис ти че по тре бу при ла го ђа ва ња ор га ни зо ва ња и 
функ ци о ни са ња без бед но сти но вим без бед но сним иза зо ви ма, што 
пред ста вља но ви кон цепт.

У са вре ме ним усло ви ма су бјек ти без бед но сти, а на ро чи-
то про фе си о нал ни при пад ни ци вој ске и по ли ци је се су о ча ва ју са 
мно го број ним про бле ми ма и ди ле ма ма ко је мо ра ју пре ва зи ћи или 
жи ве ти с њи ма. Да нас је  са свим ја сно да нпр. вој на ор га ни за ци ја, 
пре све га у де мо крат ским раз ви је ним и еко ном ски ја ким др жа ва-
ма, до би ја уло гу мо дер не си ле у функ ци ји одр жа ва ња или ства ра-
ња по жељ них ме ђу на род них од но са.

 Ова тран сфор ма ци ја је по сле ди ца ве ли ких со ци јал них и тех-
нич ко-тех но ло шких про ме на у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. Овим 
про ме на ма су за хва ће ни сви аспек ти про фе си ја у обла сти без бед-
но сти, а на ро чи то вој не ор га ни за ци је, а на ро чи то вој ни и по ли циј-
ски ауто ри тет, обе леж ја ове сру ке, ре гру то ва ње и шко ло ва ње офи-
ци ра, по ли тич ка еду ка ци ја, ин док три на ци ја и њи хов од нос пре ма 
по ли тич кој сфе ри. 

Објек тив но са гле да ва ју ћи при ме ћу је се сма ње ње раз ли ка из-
ме ђу ци вил них и вој них за ни ма ња. Тра ди ци о нал но схва ћен рат ник 
пре о бра зио се у без бед но сно-вој ног ме на џе ра, а вој на про фе си ја 
као це ли на по ста ла је  слич на би ро крат ским не вој ним ор га ни за-
ци ја ма.

Ова тен ден ци ја „из јед на ча ва ња“ без бед но сне и ци вил не про-
фе си је и на чи ни функ ци о ни са ња без бед но сних и дру гих би ро крат-
ских ор га ни за ци ја са свим си гур но има ли ми ти ра ну про ход ност 
(тра ја ње). То не до зво ља ва спе ци фич ност без бед но сног ор га ни-
зо ва ња, по сло ва, ак тив но сти итд. Због то га би се мо гло ка за ти да 
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ефи ка сност без бед но сног ор га ни зо ва ња у мо дер но вре ме за ви си од 
ус по ста вља ња и одр жа ва ња рав но те же из ме ђу без бед но сне тех но-
ло ги је и ме на џе ра без бед но сти. Да нас ру ко во ђе ње и ко ман до ва ње 
у си сте му без бед но сти под ра зу ме ва упо тре бу нај са вре ме ни јих зна-
ња из обла сти упра вља ња и ме наџ мен та.7)

УЛОГАПАРЛАМЕНТАУДОНОШЕЊУПОЛИТИКЕ
НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

Бив ши фран цу ски пре ми јер Жорж Кле мен со (Ge or ges Cle men-
ce au) је из ја вио да је „рат ису ви ше пре о збиљ на ствар да би се по ве-
ри ла вој сци“. Ова из ја ва под се ћа на то да у де мо крат ском дру штву 
пред став ни ци гра ђа на има ју вр хов ну власт и ни је дан др жав ни сек-
тор не би смео би ти ис кљу чен из њи хо ве кон тро ле. Др жа ва без 
пар ла мен тар не кон тро ле над сво јим сек то ром без бед но сти, на ро-
чи то над вој ском и по ли ци јом, би се у нај бо љем слу ча ју тре ба ла 
оце ни ти као не до вр ше на де мо кра ти ја или де мо кра ти ја у ства ра њу. 

Пред ла га чи, а на ро чи то до но си о ци од лу ка у де мо крат ској др-
жа ви су из ло же ни мно го број ној и ра зно вр сној про бле ма ти ци при-
ли ком пред ла га ња и усва ја ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. 
Та ко ђе, Ро берт Дал углед ни аме рич ки на уч ник ис ти че да је нај чвр-
шћи и нај кон стант ни ји про блем по ли ти ке  из бе га ва ње ауто крат ске 
вла да ви не“ (Ро берт А. Дал)

Ме ђу тим ово ме тре ба до да ти и ег зи сти ра ју ће чи ње ни це да се 
про бле ми ве за ни за усва ја ње од лу ка у обла сти на ци о нал не без-
бед но сти умно жа ва ју у слу ча је ви ма ка да не по сто ји на ци о нал ни 
по ли тич ки кон сен зус о кључ ним пи та њи ма без бед но сти др жа ве и 
ње них гра ђа на.. По тре ба  за кон сен зу сом се нај че шће екс по ни ра 
ка да се ра ди о кључ ним по ли тич ким до ку мен ти ма, као што је нпр. 
Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти, Стра те ги ја од бра не, Док три-
на без бед но сти и од бра не и сл. Ре пу бли ка Ср би ја је тек не дав но 
(ок то бра 2009. го ди не) до би ла Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти 
и Стра те ги ју од бра не. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да се мно га до ку мен-
та од из у зет ног зна ча ја усва ја ју или од ба цу ју са „те сним бро јем“ 
гла со ва у Пар ла мен ту, од но сно бро јем гла со ва по сла ни ка ко ји чи не 
тзв. вла да ју ћу ве ћи ну у пар ла мен ту. По зна то је та ко ђе да се ра ди о 
пред став ни ци ма по ли тич ких пар ти ја па се оту да и на ме ће пи та ње 
7) О уло зи од го вор но сти у ефи ка сно сти ор га ни за ци је, па та ко и без бед но сног ор га ни-

зо ва ња, де таљ ни је у: П. Дри кер: „Посткапиталистичкодруштво, По слов ни си стем 
„Гр меч“, При вред ни пре глед, Бе о град 1995.
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на осно ву че га се во ди по ли ти ка на ци о нал не без бед но сти. Да ли је 
то на осно ву же ља, на ме ра и ин те ре са про гра ма (по ли тич ких) вла-
да ју ћих пар ти ја или се то ра ди на осно ву не че га дру го га? 

Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да не ма је дин стве ног (пре-
по ру че ног) мо де ла ор га ни зо ва ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти 
ко ји би мо гао по слу жи ти као узор при из град њи или ре де фи ни са-
њу на ци о нал ног си сте ма без бед но сти због че га су пред ло зи пар-
ти ја или њи хо вих ли де ра нај че шће од лу чу ју ћи у кон ци пи ра њу и 
из град њи на ци о нал ног си сте ма без бед но сти.

Та ко ђе, при род но је да сва ка др жа ва кон ци пи ра, гра ди и уре-
ђу је соп стве ни мо дел на ци о нал не без бед но сти у скла ду са сво јим 
мо гућ но сти ма, по тре ба ма итд.. При то ме је ва жно ис та ћи да се 
усло ви из град ње на ци о нал не без бед но сти нај че шће раз ли ку ју од 
др жа ве до др жа ве. По је ди не др жа ве су сво ју без бед ност оства ри ле 
во ђе њем од брам бе них ра то ва итд. Дру штве но уре ђе ње у др жа ва-
ма је раз ли чи то што сва ка ко има ути ца ја на об ли ко ва ње си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти. Због раз ли чи тих дру штве них уре ђе ња у 
др жа ва ма, при че му је нај зна чај ни је да ли је др жа ва де мо крат ска 
или не, раз ли чи то се вр ши де мо крат ска (ци вил на) кон тро ла над 
си сте мом на ци о нал не без бед но сти. 

За из град њу са вре ме ног си сте ма без бед но сти да нас, али и у бу-
ду ће, од из у зет ног зна ча ја је по ве за ност са си сте ми ма без бед но сти 
дру гих др жа ва при че му је сва ка ко ак ту ел на по тре ба и мо гућ ност 
ин те гри са ња у нпр. ре ги о нал ни си стем без бед но сти. У из град њи 
на ци о нал ног си сте ма без бед но сти сва ка др жа ва има соп стве но ис-
ку ство и тра ди ци ју. Бу дућ ност др жа ве, а на ро чи то са аспек та без-
бед но сти та ко ђе нај ви ше за ви си од пер цеп ци је ста нов ни штва, од-
но сно ње го ве уло ге (раз ви је но сти де мо кра ти је), оба ве ште но сти, 
обра зо ва но сти итд. у  по гле ду зна ча ја и од но са пре ма без бед но-
сти. Код нас не дво сми сле но по сто ји не је дин ство па и ани мо зи те-
ти ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма па та ко и ме ђу ста нов ни штвом, по 
мно гим пи та њи ма бу ду ћег раз во ја зе мље. Иден ти чан је при ступ 
и по пи та њу си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Нај че шће су прот-
ста вље на ми шље ња су ве за на за при сту па ње на ше зе мље НА ТО-у, 
Парт нер ству за мир, у ве зи по тре бе сла ња при пад ни ка вој ске на 
ра ти шта у дру ге др жа ве итд. Осим то га, Ср би ја је да нас „ре фор мом 
вој ске“ раз о ру жа на, сер вил но шћу по ли ти ча ра спу та на, од стра на-
ца кон тро ли са на, а од до ма ћих тај ку на еко ном ски оја ђе на, пар то-
крат ском вла да ви ном де мо ра ли са на, од но сно има ре ла тив но ма ло 
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мо гућ но сти да се за сво је ин те ре се са ма из бо ри „твр дом мо ћи“. То 
не зна чи да се озбиљ на по ли ти ка не мо же во ди ти без ја ких вој них 
и ди пло мат ских ре сур са ко је ми да нас не ма мо, а на жа лост и оно 
што има мо нај че шће ни је у функ ци ји на ци о нал не по ли ти ке па та ко 
и на ци о нал не без бед но сти. Чи ни се да су на ше вој не, без бед но сне 
и ди пло мат ске ин сти ту ци је у функ ци ји на ци о нал не по ли ти ке дру-
гих др жа ва и њи хо ве на ци о нал не без бед но сти, а на ро чи то САД. 
Због ових су прот но сти је и да нас ве о ма из ра же на про бле ма ти ка 
ве за на по др шци, пре све га, вој ске и од но са пре ма њој, раз во ју си-
сте ма без бед но сти и уоп ште на ци о нал не без бед но сти Ср би је.

Ме ђу тим, оно што се не сме за не ма ри ти је чи ње ни ца, од но сно 
рас по ло же ност на шег ста нов ни штва да тра ди ци о нал но по др жа ва 
уло гу и раз вој си сте ма без бед но сти и ње них су бје ка та тј. вој ске, 
по ли ци је итд. 

Да кле, не сум њи во је да по сто је по де ље на ми шље ња по мно-
гим пи та њи ма ко ја се од но се на уло гу, зна чај, за дат ке, и уоп ште 
пер цеп ци ју бу ду ћег раз во ја вој ске, по ли ци је и це ло куп ног си сте ма 
без бед но сти. Ово из раз ло га што се ви ше не го ја сно мо гу уочи ти 
раз ли чи ти ути ца ји, учин ци, на ме ре итд. при не дав ном кон ци пи ра-
њу и из град њи (усва ја њу) Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и 
Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је. Ре пу бли ка Ср би ја, тач ни-
је ак ту ел ни Ми ни стар од бра не Ре пу бли ке Ср би је,  ре ор га ни за ци ју 
са ста ва вој ске на гла ше но ве же за тзв. за пад не стан дар де, при че му 
се да је до зна ња да Вој ска Ср би је тре ба да бу де чла ни ца НА ТО-а и 
Парт нер ства за мир. Чи ње ни ца је да се при то ме алу ди ра на спрем-
ност Срп ске вој ске за уче шће у ору жа ним ин тер вен ци ја ма, па и не-
кој агре си ји ако за тре ба, ко је из во ди и ко је ће НА ТО и да ље из во ди-
ти. При то ме се та ко ђе на сто ји иза ћи у су срет свим зах те ви ма ко је 
за пад, од но сно НА ТО по ста вља пред на шу вој ску (сма њи ва ње бро-
ја вој ни ка под оруж јем, сма њи ва ња кван ти те та на о ру жа ња итд.) 
За бо ра вља се при то ме да је на ша вој ска пре де сет го ди на во ди ла 
ору жа ну бор бу у ци љу од бра не од НА ТО агре си је на на шу зе мљу. 
При то ме се да нас сви во де ћи срп ски офи ци ри  про гла ша ва ју рат-
ним зло чин ци ма и ис ти ма се су ди у Ха гу док су нпр. сви офи ци ри 
ко ји су се бо ри ли про тив на ше вој ске про гла ше ни хе ро ји ма. Да нас 
НА ТО слу жи као глав на ору жа на си ла ко ја има уло гу ве ри фи ко ва-
ња оти ма ња Ко сме та од Ср би је и при мо ра ва ња ин те гра ци је Се вер-
ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це При штин ским вла сти ма.  
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Сам про цес ства ра ња по ли ти ке ни је у су шти ни ме ха нич ки 
про блем и би ро крат ски про цес већ пред ста вља ве о ма ди на ми чан 
про цес ко ји оби лу је мно го број ним и раз ли чи тим ин те ре си ма и 
тен ден ци ја ма. У ње му се су сре ћу спо ља шњи и уну тра шњи ути-
ца ји при че му и јед ни и дру ги вр ше од ре ђе не при ти ске у про це су 
до но ше ња ко нач не од лу ке.

Ме ђу тим, пи та ња има нент на без бед но сти не на ла зе се са мо у 
од но си ма др жа ве и ме ђу на род ног окру же ња већ се њи хов са др жај 
огле да и кроз по ли тич ке од но се др жа ве.

Др жа ва ни је не де фи ни са на за тво ре на за јед ни ца већ се у њој 
од ви ја ве о ма ди на ми чан по ли тич ки жи вот. Су ко би иде ја и ин те ре-
са су нор ма лан сва ко днев ни жи вот, сва ке, а на ро чи то де мо крат ских 
др жа ва. Об зи ром да фак то ри ко ји се на ла зе из ван струк ту ра без-
бед но сти не ма ју ин фор ма ци је ко је има ју до но си о ци од лу ка, исти 
пу тем јав но сти ве о ма че сто отва ра ју од ре ђе не про бле ме ве за не за 
на ци о нал ну без бед ност ко ји су по не кад без ве ћег зна ча ја, али слу-
же као сред ство по ли тич ке бор бе уну тар др жа ве. 

Да нас је ви ше не го очи глед но да се ши ра јав ност у др жа ви 
све ма ње пи та ка да се ра ди о не ким кључ ним пи та њи ма од зна ча ја 
за на ци о нал ну без бед ност. Све до ци смо да се нпр. гра ђа ни ма оне-
мо гу ћа ва да се пи та ју (пу тем ре фе рен ду ма) о во љи за ула ском у 
НА ТО. Мно го број на ис тра жи ва ња ука зу ју да знат но ве ћи део ста-
нов ни штва Ср би је не по др жа ва члан ство у НА ТО-у. Још чуд ни је је 
чи ње ни ца да већ по ме ну ти Ми ни стар о ула ску у НА ТО го во ри као 
о свр ше ној ства ри иако је зва нич на по ли ти ка др жав ног ру ко вод-
ства – вој на не у трал ност.

Да кле, за бо ра вља се (на мер но или не) да је до ма ћа по ли тич ка 
сце на јед на од глав них ва ри ја бли, али и ин ди ка тор про це са ства-
ра ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и то не са мо што до ма ћи 
по ли тич ки про це си из ба цу ју на по вр ши ну мно штво раз ли чи тих 
ин те ре са, већ и за то што се за јед но са нпр. си сте мом од бра не за 
пре ра спо де лу др жав них ин те ре са „так ми че“ и дру ги др жав ни ре-
со ри.

Уко ли ко се ства ра ње по ли ти ке на ци о нал не (др жав не) без бед-
но сти вр ши са мо пре ма уну тра шњим фак то ри ма, ко ји су но си о ци 
раз ли чи тих по ли тич ких ин те ре са, та ква по ли ти ка по ста је не ра ци-
о нал на и не рет ко ре зул ти ра не же ље ним по сле ди ца ма. 
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По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти об у хва та основ не од лу ке у 
ве зи са си сте мом без бед но сти ко је ути чу на спољ ну и уну тра шњу 
без бед ност др жа ве и дру штва.

Те ме љи се на да том при ла зу без бед но сти, да је смер ни це за 
вој ну док три ну и утвр ђу је се у окви ру ме ђу на род них и ре ги о нал-
них спо ра зу ма ко ји ма је др жа ва евен ту ал но при сту пи ла. 

Об зи ром на те чи ње ни це и има ју ћи на уму уло гу Пар ла мен та 
да пред ста вља ин те ре се и по тре бе гра ђа на мо же се уочи ти не ко ли-
ко раз ло га због ко јих је нео п ход но уче шће Пар ла мен та у утвр ђи-
ва њу Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и ње но усва ја ње исте на 
де мо крат ски – тран спа рен тан на чин што је до са да ис по што ва но 
ка да се ра ди о про це су кон ци пи ра ња и усва ја ња Стра те ги је без бед-
но сти код нас. 

Стра те ги ја без бед но сти, без на ме ре ула ска у ду бљу ана ли зу 
исте, пред ста вља вред ност и до бро бит  за жи вот у др жа ви њен оп-
ста нак итд. Тим пре се чи ни да ни је до бро ни у бу ду ће пре пу сти ти 
да о њој од лу чу ју са мо из вр шни ор га ни ко ји, исти ни за во љу, мо-
ра ју узе ти знат но уче шће у ње ној из ра ди.

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти не сум њи во оста вља огро-
ман ути цај (по сле ди це) на бу ду ћу кон цеп ци ју и уре ђе ње вој ске и 
уоп ште свих су бје ка та без бед но сти.

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти у мно го ме ути че на ма те-
ри јал не тро шко ве, од но сно из два ја ња из бу џе та за функ ци о ни са ње 
си сте ма без бед но сти и ње них су бје ка та.

Ка да је реч о Пар ла мен ту, де ба та о по ли ти ци на ци о нал не без-
бед но сти је про цес ко ји се од ви ја кроз нај че шће сле де ће фа зе: 

– утвр ђи ва ње,
– од лу чи ва ње,
– ре а ли за ци ју и 
– оце ну исте.
Ме ђу тим, пар ла мент нај че шће до би ја ин фор ма ци је од вла де 

кроз:
– пар ла мен тар не де ба те
– пар ла мен тар на пи та ња од стра не на род них по сла ни ка и 
– пар ла мен тар на ис тра жи ва ња 
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Од из у зет не ва жно сти је да се про це си и оства ри ва ње ових 
фа за вр ши јав но и тран спа рент но у ци љу по сти за ња од го ва ра ју ћег 
ба лан са из ме ђу свих оних ко ји на ње га вр ше тј. има ју би ло ка кав 
ути цај, укљу чу ју ћи при то ме и област без бед но сти, вој но-ин ду-
стриј ску област итд. 

У свим фа за ма на род ни по сла ни ци би тре ба ло да ко ри сте ме ха-
ни зме ко је им сто је на рас по ла га њу, пу тем ко јих упо зна ју из вр шну 
власт с про бле ми ма из обла сти без бед но сти и оче ки ва њи ма јав но-
сти (по ста вља ње пи та ња, зах те ви, спро во ђе ње ис тра ге, са слу ша ња 
пред чла но ви ма Од бо ра за без бед ност или од бра ну, ко му ни ка ци ја 
са ми ни стри ма и дру гим вла ди ним ор га ни ма. Ово тим пре јер се 
у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је че сто од лу ке од ве ли ког 
зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност не рет ко до но се са „те сном ве ћи-
ном“ гла со ва (че сто са мо је дан глас по сла ни ка чи ни ве ћи ну у од лу-
чи ва њу у скуп шти ни). Та ко ђе је не ре дак слу чај да Пред сед ник др-
жа ве или ми ни стар од бра не у пар ла мен ту из не су сво је ми шље ње и 
пред лог по од ре ђе ним пи та њи ма ве за ним за на ци о нал ну од бра ну 
зе мље или ње ну од бра ну при че му се од мах при сту па гла са њу (ре-
а ли за ци ји) по том пред ло гу итд.

Оно што је од зна ча ја ис та ћи овом при ли ком је сте и чи ње ни ца 
да до да нас ни је за кон ски пре ци зи ран на чин фи нан си ра ња по ли-
тич ких, па та ко и оних пар ла мен тар них, стра на ка. Не ке по ли тич ке 
стран ке фи нан си ра ју се до бро вољ ним при ло зи ма ко је мо гу да ти и 
„тај ку ни“ по ве за ни са ино стра ним парт не ри ма, до ма ћа при ват на 
пред у зе ћа ко ја та ко ђе мо гу би ти по ве за на са  парт не ри ма у ино-
стран ству итд. Све ово упу ћу је на мо гућ ност да се кроз да ва ње 
до на ци ја по ли тич ким пар ти ја ма (ин)ди рект но ути че на из град њу 
и функ ци о ни са ње на ци о нал ног си сте ма без бед но сти. Због то га је 
нео п ход на ја ча кон тро ла свих оних ка ко пар ла мен тар них та ко и 
ван пар ла мен тар них стра на ка и стра нач ких ли де ра ко ји уче ству ју 
или има ју мо гућ ност ути ца ња (кон тро ле)  из град ње и функ ци о ни-
са ња си сте ма на ци о нал не без бед но сти. 

Да се Устав кр ши ука зу је по да так да је пред сед ник др жа ве 
исто вре ме но и пред сед ник по ли тич ке стран ке, а на кра ју и Вр хов-
ни ко ман дант у др жа ви. 

Овла шће ња пар ла мен та су ре гу ли са на Уста вом др жа ве што би 
у усло ви ма не де мо крат ског од лу чи ва ња по пи та њу ор га ни за ци је и 
функ ци о ни са ња обла сти без бед но сти зна чи ло по ред кр ше ња де мо-
крат ских прин ци па и кр ше ње уста ва. Сви пар ла мен ти не ма ју иста 
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овла шће ња у по гле ду си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Пра ви ла и 
прак се ко је су при хва ће не и де ло твор не  на јед ном ме сту су мо жда 
не за ми ли ве или ире ле вант не у не кој дру гој др жа ви.

Овла шће ња пред ста вља ју ка па ци тет вр ше ња ути ца ја на вла-
ди не оп ци је и по на ша ње пре ма ко лек тив ној во љи и же љи ста нов-
ни штва ко ја се из ра жа ва у пар ла мен ту пу тем на род них по сла ни ка. 

Од но си се та ко ђе и на мо гућ ност кон тро ле над ре а ли за ци јом 
ци ље ва и по ста вље них за да та ка у Стра те ги ји на ци о нал не без бед-
но сти и од бра не, за ко на, од лу ка и ко ри шће ње бу џе та, она ко ка ко 
је одо брио пар ла мент. Ова овла шће ња су де фи ни са на не са мо у 
Уста ву и за ко ни ма не го и у пра ви лу пар ла мен тар не про це ду ре и 
тра ди ци је ра да. 

Ефи ка сна пар ла мен тар на кон тро ла над на ци о нал ном без бед-
но шћу зах те ва струч ност и ре сур се уну тар Пар ла мен та или оних 
ко ји су му на рас по ла га њу.

Пар ла мен тар не де ба те о пи та њи ма без бед но сти да ју кључ ну 
мо гућ ност раз ме не ми шље ња и при ку пља ња основ них ин фор ма-
ци ја у ве зи са чи ње ни ца ма и пла ни ра ним или пред у зе тим вла ди-
ним ме ра ма. Ове де ба те о без бед но сној по ли ти ци и пи та њи ма се 
мо гу од ви ја ти не ко ли ко си ту а ци ја:

– на кон што из вр шне вла сти из не су сво је пред ло ге за го ди-
шњи бу џет без бед но сти и од бра не

– на кон под не се них из ве шта ја ре сор них ми ни ста ра
– ка да се раз ма тра и усва ја ју вла ди ни про гра ми ко ји се утвр-

ђу ју нај че шће по сле одр жа них пар ла мен тар них из бо ра
– ка да се раз ма тра из ве штај др жав не ре ви зор ске ко ми си је 
– ка да то зах те ва не ко од кон крет них пи та ња ко ја зах те ва ју 

пар ла мен тар ну де ба ту
По сла нич ка пи та ња у пар ла мен ту о без бед но сној про бле ма ти-

ци су ве о ма осе тљи ва пи та ња и че сто се по сла ни ци ма ус кра ћу ју 
од го во ри на од ре ђе на пи та ња од стра не ре сор них ми ни ста ра под 
из го во ром да се ра ди о ин фор ма ци ји од др жав ног зна ча ја итд. Ово 
се мо же при хва ти ти као чи ње ни ца, али не би сме ло би ти стал на 
прак са об зи ром да се ра ди о на род ним по сла ни ци ма и На род ној 
скуп шти ни. Ипак чи ње ни ца је да пи та ња на род них по сла ни ка нај-
че шће:
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– пру жа ју чла но ви ма пар ла мен та мо гућ ност до би ја ња од го во-
ра (пра во вре ме них и пре ци зних)

– по ма жу пар ла мен ту да кон тро ли шу при ме ну за ко на о без-
бед но сти

– омо гу ћа ва чла но ви ма опо зи ци је да уче ству ју у рас пра ви око 
без бед но сти

– мо гу бит но ути ца ти на по ли тич ки про грам вла де по пи та њу 
без бед но сти итд.

У прак си се ве о ма че сто на и ла зи на си ту а ци ју да се струч ност 
уну тар пар ла мен та рет ко по ду да ра са струч но шћу Вла де по пи та-
њи ма без бед но сти. Пар ла мент има ре ла тив но ма лу апа ра ту ру на 
ко ју мо же да се осло ни у струч ном сми слу ка да је реч о на ци о нал-
ној без бед но сти. За раз ли ку од пар ла мен та Вла да се мо же „осло-
ни ти“ на Ми ни стар ства без бед но сти, од бра не, пра во су ђа, на у ке и 
др. ко ја се ба ве ди рект но или ин ди рект но пи та њи ма без бед но сти. 

Глав ни про блем че сто пред ста вља чи ње ни ца да се на род ни 
по сла ни ци у пар ла мен ту не рет ко осла ња ју на ин фор ма ци је ко је 
до ла зе упра во од Вла де или из ми ни стар ста ва иако се ра ди о оним 
ин сти ту ци ја ма чи ји рад упра во пар ла мент тре ба да кон тро ли ше 
што у из ве сној ме ри пред ста вља па ра докс.

Ова ква си ту а ци ја по ста је још сло же ни ја ако се зна да су због 
при ро де по сла ин сти ту ци је без бед но сти и од бра не до ста за тво ре-
не. Ме ђу тим, по ли тич ка во ља на род них по сла ни ка, пред ста вља 
основ ни услов за де ло твор ну пар ла мен тар ну кон тро лу над на ци-
о нал ном без бед но сти.

Не до ста так по ли тич ке во ље при то ме мо же би ти про у зро ко ван 
раз ли чи тим фак то ри ма од ко јих су нај че шћи: 

– стра нач ка ди сци пли на
– не до ста так ин те ре со ва ња би рач ког те ла,
– за бри ну тост за без бед ност ко ја ири ти ра на род не по сла ни ке,
– оне мо гу ћа ва ње ути ца ња по сла ни ка у кон струк тив ном ра ду 

оне мо гу ћа ва њем истом ко ри шће ње по сто је ћих пар ла мен-
тар них ме ха ни за ма итд.

Об зи ром да се ра ди о оба ве зи из Уста ва и бит ној уло зи и по-
тре би сва ког на род ног по сла ни ка да се кри тич ки по све ти на ме ри и 
рад њи из вр шне вла сти, пар ла мен тар ни ме ха ни зми су ве о ма бит ни 
за оства ри ва ње пред ви ђе них оба ве за. 
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Ра ди се о пар ла мен тар ним де ба та ма, по сла нич ким пи та њи ма и 
ин тер пе ла ци ја ма у ве зи са пи та њи ма без бед но сти те по себ не пар-
ла мен тар не ис тра ге. У том сми слу су од из у зет ног зна ча ја Од бо ри 
за без бед ност и од бра ну од но сно Од бор за кон тро лу ра да ор га на и 
ин сти ту ци ја ко је ра де у обла сти без бед но сти.8)  

Чи ње ни ца је да је област без бед но сти ве о ма ком плек сна па је 
нео п ход но  да се што ква ли тет ни је раз ра ди струк ту ра Од бо ра и 
њен Пра вил ник ра да јер рад истих је нај че шће од по себ ног зна ча-
ја за Скуп шти ну на ко ју чла но ви, од но сно из ве шта ји ових Од бо ра 
мо гу има ти од лу чу ју ћи ути цај.

Осим то га, пар ла мен тар на кон тро ла над си сте мом на ци о нал не 
без бед но сти чи ни не са мо Од бор за без бед ност већ се по по тре би 
мо гу ор га ни зо ва ти и дру га струч на те ла. 

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Да нас је са свим еви дент но да си стем без бед но сти, пре све га, у 
раз ви је ним и еко ном ски ја ким зе мља ма, до би ја не за ме њи ву и све 
зна чај ни ју уло гу, а на ро чи то ње ни су бјек ти - вој ска, по ли ци ја итд. 
По ве ћа ње зна ча ја и уло ге си сте ма без бед но сти и уоп ште обла сти 
без бед но сти се де ша ва због функ ци је ко ју има за одр жа ва ње и ства-
ра ње по жељ них ме ђу на род них од но са, али и од но са уну тар др жа-
ве. Ова тран сфор ма ци ја, од но сно раз вој са вре ме не без бед но сти је 
по сле ди ца ве ли ких со ци јал них и тех нич ко-тех но ло шких про ме на 
у дру гој по ло ви ни Два де се тог ве ка. Овим про ме на ма су за хва ће ни 
сви аспек ти вој не и без бед но сне про фе си је и ор га ни за ци је. Но ва 
тех нич ко-тех но ло шка ре во лу ци ја је по ред ни за дру штве них про-
ме на ути ца ла и на сма ње ње раз ли ка из ме ђу „вој ног“ и „ци вил ног“.

У усло ви ма со ци јал не хе те ро ге но сти (кла сне, на ци о нал не) 
со ци јал но по ре кло су бје ка та без бед но сти по ста је ма ње зна чај но 
као фак тор об ли ко ва ња њи хо вих по ли тич ких по гле да, не го што су 
еду ка ци ја, про фе си о нал но ис ку ство и лич ни ста во ви. Си стем ин-
док три на ци је де тер ми ни ше по ли тич ку ори јен та ци ју знат но ја че у 
од но су на би ло ко ји дру ги чи ни лац. 

Са вре ме на уло га на ци о нал не без бед но сти на ла же да прет ња 
или упо тре ба си ле бу ду ве о ма па жљи во ускла ђе ни са по ли тич ким 
ци ље ви ма ко ји се же ле оства ри ти. Због то га по ли тич ки и без бед но-
8) Рад ових Од бо ра ре гу ли сан је По слов ни ком Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је као и из бор 

њи хо вих чла но ва.



- 164 -

НАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТИПАРЛАМЕНТАРНАКОНТРОЛАМилеРакић

сни чи ни о ци не мо гу би ти раз ма тра ни не за ви сно јед ни од дру гих 
на би ло ком ни воу без бед но сног де ло ва ња. Из ово га про из и ла зи да 
про фе си о нал ни при пад ник, али и дру ги су бјек ти без бед но сти мо-
ра ју би ти обра зо ва ни и оспо со бље ни за оба вља ње про фе си о нал-
них за да та ка и раз у ме ва ње по ли тич ких по сло ва.

Пре ци зни је ре че но, сви про фе си о нал ни су бјек ти у си сте му 
на ци о нал не без бед но сти, пре све га, мо ра ју би ти об у че ни за раз у-
ме ва ње ци вил не су пре ма ци је. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да про фе си-
о нал ни су бјек ти у си сте му на ци о нал не без бед но сти, а на ро чи то, 
по ли ци ја, вој ска, пра во суд не ин сти ту ци је, ца ри на и др. су бјек ти не 
мо гу да од лу чу ју са ми о се би, без по ли тич ке од лу ке.

Ово под ра зу ме ва да вој ска и по ли ци ја, пре све га, под ле жу по-
ли тич ким ути ца ји ма, од но сно кон тро ли. Да би ци вил на кон тро ла 
над нпр. вој ском и по ли ци јом би ла успе шна и пот пу на нео п ход но 
је да ле ги сла ти ва и ег зе ку ти ва рас по ла жу ин фор ма ци ја ма и кри-
те ри ју ми ма за оце ну ефи ка сно сти и спрем но сти без бед но сне ор-
га ни зо ва но сти. Њи хо ва је уло га да фор му ли шу стан дар де и нор-
ме по на ша ња оба ве зу ју ће за су бјек те без бед но сти. Оне то не мо гу 
учи ни ти ефи ка сно без про фе си о нал ног обра зо ва ња и оспо со бља-
ва ња. Из то га про ис ти че по тре ба са рад ње су бје ка та без бед но сти и 
по ли ти ча ра. 

У усло ви ма по сто ја ња „објек тив не ци вил не кон тро ле“ ко ја се 
обез бе ђу је ра ди кал ном про фе си о на ли за ци јом офи цир ског ко ра, 
офи ци ри су мо ти ви са ни са мо про фе си о нал ном ети ком. Исто ри ја 
ука зу је да тај об лик кон тро ле мо же ре зул ти ра ти та ко зва ном „са мо-
и зо ло ва ном“ или „изо ло ва ном“ др жа вом.

У пе ри о ду не ста бил ног ста ња ме ђу на род не без бед но сти мо же 
се де си ти да нпр. вој ни про фе си о нал ци у спре зи са ци вил ним (по-
ли тич ким) ли де ри ма, пре у зму ве ли ку ко ли чи ну мо ћи, не при ме ре-
ну де мо крат ском дру штву. 

Због то га је нео п ход но кон ци пи ра ти и гра ди ти та кав си стем 
без бед но сти ко ји ис кљу чу је та кве мо гућ но сти „ли дер ског“ (пар-
тиј ског) ути ца ња јер је он ком па ти би лан са тра ди ци о нал ним ци ље-
ви ма де мо крат ске по ли тич ке кон тро ле. Усло ви у ко ји ма су бјек ти 
си сте ма без бед но сти, а пре све га про фе си о нал ни су бјек ти си сте ма 
без бед но сти, оба вља ју сво ју ду жност са осе ћа њем са мо по што ва ња 
и ода но сти де мо крат ским вред но сти ма дру штва, а дру штво под-
сти че очу ва ње ко да ча сти и про фе си о нал не спо соб но сти, си стем 
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без бед но сти, ње го во уре ђе ње, ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње је 
под ре ђе но ци вил ној кон тро ли.

У том сми слу, де по ли ти за ци ја си сте ма без бед но сти, од но сно 
ње го вих су бје ка та пред ста вља не дис тан ци ра ње од др жав не по-
ли ти ке не го дис тан ци ра ње о стра нач ке (пар тиј ске) при пад но сти и 
од стра нач ких по ли ти ка, пре ци зни је ре че но по је ди них стра нач ких 
ли де ра. Ово на ро чи то до би ја на зна че њу у усло ви ма ка да се за го-
ва ра пре ла зак на про фе си о нал ну вој ску.

Де по ли ти за ци ја не мо же да зна чи дис тан ци ра ње од по ли ти ке 
на ци о нал не без бед но сти. Су бјек ти без бед но сти су по ли ти зо ва ни у 
ме ри у ко јој струч но ми шље ње ути че на де фи ни са ње др жав не по-
ли ти ке, пре све га спољ не и од брам бе не. 

Си стем без бед но сти и су бјек ти у ње му мо ра ју би ти де пар ти-
зо ва ни у сми слу да не за ви се ни од јед не стран ке, а на ро чи то од 
ли де ра би ло ко је стран ке на по ли тич кој сце ни, не го ис кљу чи во од 
др жав них ин сти ту ци ја.

У по ли тич ки не ста бил ним си сте ми ма, тран зи ци о ним пе ри о-
ди ма итд. у ко ји ма не по сто ји ја сна и аде кват на др жав на по ли ти ка, 
пре све га на пла ну на ци о нал не без бед но сти и ње не од бра не, мо гу-
ће је по ли тич ко упли та ње су бје ка та без бед но сти ра ди при хва та ња 
јед не ге не рал не по ли тич ке ли ни је, што би на ци о нал ну без бед ност 
уву кло у бор бу са ан та го ни зи ра ним цен три ма по ли тич ке мо ћи. Не 
при хва та ње ни јед не ге не рал не по ли тич ке ли ни је, у том слу ча ју 
мо же да до ве де до по ли тич ког оса мо ста љи ва ња су бје ка та без бед-
но сти, а на ро чи то би у том сми слу би ла зна чај на уло га вој ске и 
по ли ци је, ко ји би мо гли до би ти уло гу ар би тра из ме ђу ан та го ни зи-
ра них фак то ра по ли тич ке мо ћи у др жа ви.   

ЗАКЉУЧАК

Де мо крат ска кон тро ла над си сте мом без бед но сти мо же би ти 
ефи ка сна са мо ако је јав ност упо зна та са основ ним пи та њи ма ко ја 
су пред мет де ба те на ни воу Пар ла мен та. Ефи ка сност јав ног ко му-
ни ци ра ња у ве зи са пи та њи ма на ци о нал не без бед но сти за ви си и 
од тач но сти ин фор ма ци ја ко је Вла да и Пар ла мент при ка зу ју јав-
но сти. Пар ла мент би тре ба ло да има по се бан ин те рес за ква ли тет 
ин фор ма ци ја ко је се пре зен ту ју јав но сти ка ко би она би ла у ста њу 
схва ти ти и ис ход про це са од лу чи ва ња у Пар ла мен ту. Ка ко се ра-
ди о устав ној оба ве зи и бит ном за дат ку сва ке скуп штин ске пар-
ти је, од но сно сва ког на род ног по сла ни ка у њој нео п ход но је да се 
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исти кри тич ки освр не на на ме ре и рад ње из вр шних вла сти, од но-
сно на уло гу, ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње си сте ма без бед но сти 
и на ро чи то про фе си о нал них су бје ка та у њој – вој ске и по ли ци је. 
Нео п ход но је и да срп ска по ли ти ка ко ја се утвр ђу је у На род ној 
скуп шти ни, бу де ускла ђе на са срп ском тра ди ци јом и исто риј ским 
ис ку ством с јед не, и ма лим ма не вар ским про сто ром ко ји да нас има 
на ша зе мља. Пар ла мен тар ни ме ха ни зми су при то ме од из у зет не 
ва жно сти за ефи ка сно до но ше ње од лу ка и оства ри ва ње за да та ка, 
а на ро чи то због спре ча ва ња пар то кра ти је и ли дер ског од лу чи ва ња 
по пи та њи ма од ин те ре са за на ци о нал ну без бед ност др жа ве. 

MileRakic
NATIONALSECURITY

ANDPARLIAMENTARIANCONTROL
Summary

Inthestatesthatareestablishedbyprinciplesofcurrent
agetheParliamentshaveagreatroleandresponsibility
in the processes of civil democratic control, including,
amongotherthings,acontroloftheLawonDefense,ap
pointingandresolvingcertainofficials,determinationof
expenditure and approval of the budget for defense and
security,etc.NatureanddynamicsoftheSectorofDefen
sepresentsachallenge foraneffectiveParliamentarian
control.Widevarietyofsomeissuesthatareverytechnical
bytheirnature,agreatamountandcomplexorganization
ofthesubjectsofdefense,thelawsonsecretinformation,
rulesandproceduresmakeeffectiveworkof theParlia
mentariansverydifficult,unlessincaseoftheirabilityto
makesomeindependentresearchor,inregardtoit,tohave
independent expertise knowledge themselves. TheParli
amentarian control over the systemof defense is a cen
tralorganizationalprinciple in the statewhosemethods
of executive power are compatiblewith the principle of
democraticpractice.TheParliamentisviewsasalessre
levantinstitutionfordealingwiththeissuesregardingna
tionaldefenseofthestate,inparticularduetothereason
ofarelativelylongtimeprocedureofdecisionmakingand
thereasonofnothavingcompleteinsightintoallrelevant
dataandnothavingexperts(competentpeople)fortheis
suesinthisfield.
KeyWords:nationaldefense,Parliament,control,democ
racy,party
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ЗоранМилосављевић
Институтзаполитичкестудије,Београд

СУБЈЕКТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
Са же так

ЈошјеПлатонутврдиодасеполитикаможеимора
учитирадиопштегдобраполитичкезаједнице.Глав
нопољеантичкеполитикебилајеполитичказаједни
ца.Тајпсихолошкиосећајвећезаштићеностикадсмо
санекимикаднасводи,некокознапут,каоипрви
бедем сутемељипрве политичке заједнице.Прожи
вљеноискуствозаједништваупородицииплеменудо
приносидачовекприхватиполискаополитичкузајед
ницу.Натоихнатерујеиегзистенцијалнанужност.1)
Ауторовогтекстажелидаукаженаважностураз
умевању функционисања политичких заједница као
кључногфакторауданашњој модернојполитичкој
сферипозиционирања,нарочитомалихземаљакојепо
свемусудећи неприпадајулигисуперсила,налазесеу
обликутранзицијекојесуобичнопоследицаделовања
истих,илипакморајудабудуспремненаадекватно
препознавањеделовањасуперсила,каоиспремности
даблаговременореагују,тј.делујукакобихумодер
ном глобалном политичком систему нашле својеме
сто.Натајначин,боресезасвојуегзистенцију,пре
свега егзистенцију свог народа. У свом аргументу
ауторприказујенастајањеполитичкихзаједница,као
ипотребуразвојамеђународногправаимеђународних
односа.Задетаљнијепроучавањеполитичкихзаједни
цаскрећепажњунаважностдипломатскеисторије,

* Истраживач, ИПС Београд
** 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.

1)  Проф.др Дра ган Си ме у но виц,Увод у по ли тиц ку те о ри ју, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, 2009., стр.
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политичкихаспектаодносамеђудржавама,важност
међународнихзаједницакаорегулаторасветскогми
раиуспешностутоме,појавемеђузависностиипове
заностидржаваинарода.
Кључне речи: Заједница, политичка заједница, ме
ђународно право, међународне заједнице, дипломат
ска историја, међузависност, држава,  друштво,
друштвениодноси,народ,савези,суверенитет,само
опредељење,правнадоктрина.

НАСТАЈАЊЕПОЛИТИЧКИХЗАЈЕДНИЦАИПОТРЕБА
РАЗВОЈАМЕЂУНАРОДНОГПРАВА

Iсто риј ски пре глед раз во ја ме ђу на род ног пра ва је ви ше стру-
ко ин те ре сан тан са ста но ви шта про у ча ва ња ево лу ци је на уч не 

ми сли, раз во ја по ли тич ких за јед ни ца и у ши рој обла сти ме ђу на-
род них од но са. Пр во, ра ди се о ди сци пли ни ко ја се у овој обла сти 
нај ра ни је раз ви ла и ре ла тив но до ста ра но до сти гла сту пањ из гра-
ђе не на уч не ди сци пли не. Дру го, у про це су ње ног раз во ја и фор ми-
ра ња она је пра ти ла и од ра жа ва ла ево лу ци ју ме ђу на род них од но са 
и по ли тич ких за јед ни ца. Тре ће, у окви ру док три нар них рас пра ва о 
ме ђу на род но прав ним пи та њи ма за хва та на су, ма да мар ги нал но, и 
пи та ња из по ли тич ке обла сти, као што су пра вед ни и не пра вед ни 
рат, мир, су ве ре ни тет, са мо о пре де ље ње, са ве зи, ме ђу на род не ор-
га ни за ци је и др. Че твр то, раз ви је на ме ђу на род но-прав на на у ка — 
ње на док три на, на уч но-до ку мен та ци о на гра ђа и ме то до ло ги ја — 
при пре ми ли су у од ре ђе ној ме ри (мо жда ви ше не го оста ле срод не 
ди сци пли не) те рен за по ја ву на у ке о ме ђу на род ним од но си ма у XX 
ве ку и про у ча ва ње са вре ме них  по ли тич ких за јед ни ца. 

Еле мен ти ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са по ли-
тич ких за јед ни ца се, у спе ци фич ном и фу ди мен тал ном ви ду,  по ја-
вљу ју  још у до ста дав ним вре ме ни ма — у ан тич кој Грч кој и Ри му, 
као и у сред њо ве ков ној Евро пи. 

Ме ђу тим, с об зи ром на сту пањ ма те ри јал ног раз во ја и при ро ду 
и струк ту ру тих дру штве них фор ма ци ја са свим је ра зу мљи во што у 
це лом том исто риј ском пе ри о ду ни је оства рен про гре си ван раз вој 
и што ни је до шло до фор ми ра ња ни по зи тив ног ме ђу на род ног пра-
ва ни ме ђу на род но прав не док три не. Тек у та ко зва ном но вом ве ку, 
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тј. са по че ци ма на ста ја ња гра ђан ског дру штва и ка пи та ли зма, као 
и са про це сом на ста ја ња су ве ре них на ци о нал них др жа ва, раз ви ја 
се и прак са ме ђу на род но прав ног ре гу ли са ња од но са из ме ђу др жа-
ва као и ње на на уч на об ра да. Ра ди це ло ви то сти сли ке о исто ри ја ту 
ме ђу соб них од но са по ли тич ких за јед ни ца и њи хо вих док три на ко-
ри сно је да ти кра ћу ин фор ма ци ју и о са мим пра по че ци ма дру штве-
но-еко ном ских фор ма ци ја.

Сма тра се да пр ви пи са ни до ку мент из обла сти ме ђу на род них 
од но са да ти ра из 3100-тих го ди на пре на ше ере. То је уго вор (ис-
пи сан на ка ме ном спо ме ни ку) из ме ђу два ме со по там ска гра да-др-
жа ве Ла га ша и Ур не о ре гу ли са њу гра ни це. Ка сни је се по ја вљу је 
ви ше слич них пи са них уго во ра код Егип ћа на, Аси ра ца и дру гих. 
Има исто риј ских сту ди ја ко је го во ре о тзв. ме ђу на род ном пра ву у 
ста рој Ин ди ји и Ки ни.2)

У античкојГрчкојби ло је та ко ђе по ја ва ко је има ју слич но сти 
са ин сти ту ци ја ма са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва, али ту се као 
су бјек ти прав них од но са не по ја вљу ју др жа ве у пра вом сми слу већ 
гра до ви-др жа ве (Ати на, Спар та и др.). У тим уну тар-грч ким од-
но си ма до ла зи ло је до за кљу чи ва ња ра зних спо ра зу ма, као што су 
уго во ри о ми ру, са ве зу и удру жи ва њу, га ран то ва њу лич них сло бо-
да и сво ји не стра на ца. Вред на је по ме на и чи ње ни ца да се на и ла зи 
и на слу ча је ве ар би тра же из тог вре ме на. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
Ри ма, у ан тич кој Грч кој прав на ми сао се ни је раз ви ла та ко да у ба-
шти ни те ве ли ке ста ре кул ту ре не ма прав не док три не.

У старомРиму,пак, пра во и прав на ми сао до сти гли су, као 
што је по зна то, ви сок сту пањ раз во ја. Ме ђу тим, са свим при род но, 
и ов де се не мо же го во ри ти о ме ђу на род но-прав ном пра ву, већ о 
слич ним и срод ним по ја ва ма (пре све га у окви ру тзв. »jus gen ti-
um«), као и о ути ца ју рим ског пра ва, ње го вих ин сти ту та и док три-
на на ка сни ји раз вој ме ђу на род ног пра ва. У прак си ста рог Ри ма 
раз ви је на је би ла по ја ва скла па ња уго во ра са дру гим, пре све га су-
сед ним на ро ди ма; по себ но тре ба ис та ћи уго во ре ко ји ма се ре гу ли-
са ла тр го ви на са спољ ним све том (на при мер, уго вор ко ји је Марко
Аурелие за кљу чио с не мач ким пле ме ни ма у 175. го ди ни). Ри мља ни 
су има ли и уста но ву ра ти фи ка ци је уго во ра, ко ју је вр шио Се нат. 
Сма тра се, ме ђу тим, да је доктрина праведног рата (»be lum ju-
stum et pi um«) — ко ја се у од ре ђе ном ви ду по ја ви ла у том ан тич ком 
2) Qu incy Wright, Pro blems of Sta bi lity and Pro gress inInternationalRelations,Ber kley: Uni-

ver sity of Ca li for nia Press, 1954
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дру штву — најзначајнијидоприносРимаисторијимеђународног
права. Осим то га, мо же се с пра вом твр ди ти да је у ства ри нај-
зна чај ни ји до при нос рим ског пра ва по сред не при ро де: ка да су у 
XVI и XVII ве ку по че ла пр ва раз ма тра ња и про у ча ва ња прав них 
аспе ка та ме ђу на род них од но са он да су се пи сци у ве ли кој ме ри 
осла ња ли на рим ско пра во, при ме њу ју ћи ње го ве ин сти ту те и тер-
ми не — ма да су они пре вас ход но при ват но прав ни — на ре ла тив но 
ана лог не си ту а ци је на ме ђу на род ном пла ну (»dominium«,који се
тичеприватногвласништва,наслучајтериторијалногсуверени
тета;  правила омандату нафункцију дипломатских агената;
затим,окупацијанезаузетих територија,службеностиитд.). Тај 
ути цај рим ског пра ва на ме ђу на род но-прав ну те о ри ју пре ста је у 
XVI II, а на ро чи то у XIX ве ку.

У од но су на ан тич ки Рим средњивекпред ста вља не са мо за-
стој већ и на за дак у исто ри ји пра ва уоп ште. Доминантнифактори
тогпериодабилисуфеудалнидруштвениодноси, ка то лич ка цр-
ква и Све то рим ско цар ство. Под њи хо вим ути ца јем на ста ју ка-
нон ско пра во, фе у дал но пра во и по се бан вид им пе ри јал ног пра ва. 
Сви ску па да ју це ли ну прав не Струк ту ре тог дру штва. Као прав ни 
си стем сва ка ко је нај зна чај ни је ка нон ско пра во, а упо ре до са њим и 
те о ло шка прав на док три на. Ме ђу тим, у кри лу фе у дал ног дру штва 
раз ви ја ли су се по сте пе но, у ње го вој ка сни јој фа зи, но ви од но си 
гра ђан ског дру штва и упо ре до с тим и еле мен ти или за ме ци но вог, 
бур жо а ског пра ва. Та ко се и на прав ном пла ну ме ђу на род них од-
но са ја вља ју за ме ци бу ду ћег ме ђу на род но прав ног пра ва. У том пе-
ри о ду по је ди ни фе у дал ни прин че ви, као и ре ла тив но оса мо ста ље-
ни гра до ви у окви ру Све тог рим ског цар ства, за кљу чу ју раз ли чи те 
уго во ре и кон вен ци је, ка ко са спољ ним све том та ко и ме ђу со бом. 
Пред ме ти тих уго во ра би ли су скла па ње при мир ја или ми ра, ства-
ра ње са ве за3) и дру га слич на пи та ња из по ли тич ке обла сти; у њи ма 
се мо гу на ћи и слу ча је ви ре гу ли са ња екс тра ди ци је, као и ар би тра-
жне кла у зу ле, ко је су чак би ле до ста че сте. Осим то га, са раз во јем 
тр го ви не раз ви ја ла су се по сте пе но и пра ви ла тр го вин ског и по-
мор ског пра ва, ма да и ту у са свим фу ди мен тал ној фор ми. Ства ра ло 
се у ства ри оби чај но пра во пу тем уни ла те рал них и би ла те рал них 
ака та. На осно ву то га на ста ле су збир ке ових пра ви ла, ме ђу ко ји ма 
ва ља по ме ну ти збир ку »Oléron« из XII ве ка и »Con so la to del ma re« 
3) Ин те ре сант но је по ме ну ти Ан гло-пор ту гал ски уго вор о са ве зу из 1373. го ди не, ко ји је 

био ожи вљен у то ку дру гог свет ског ра та 1943. го ди не, ка да је с по зи вом на ње га Пор-
ту га ли ја ста ви ла на рас по ла га ње сво је аéро дро ме Ве ли кој Бри та ни ји.
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из XIV ве ка. Прав но ре гу ли са ње у овој обла сти од но си се на по ло-
жај стра на ца и ро бе (на и ла зи се на при ме ну кла у зу ле на ци о нал ног 
трет ма на), пра ва и оба ве зе бро до вла сни ка, по мо ра ца и пут ни ка, за-
тим на про да ју бро до ва, рат ни плен, ха ва ри је и др. Као што се ви-
ди, ве ћи ном се ра ди ло о ма те ри ји ме ђу на род но прав ног при ват ног 
пра ва. Са ста но ви шта ме ђу на род но пров ног јав ног пра ва вред но је 
по ме на да су Ве не ци ја и Ђе но ва још у то вре ме по кре ну ле пи та ње 
сло бо де мо ра.

У та квим усло ви ма усредњемвеку на ста ле су упо ред но те о ло-
шка и ла ич ка прав на док три на. И јед на и дру га су са мо мар ги нал но 
за хва та ле пи та ња из ме ђу на род не обла сти.

У исто риј ско-прав ној ли те ра ту ри има ми шље ња да те о ло шко 
ожи вља ва ње рим ске док три не пра вед ног ра та пред ста вља зна ча-
јан до при нос сред њег ве ка раз во ју док три на ко је се ба ве ме ђу на-
род ним од но си ма у ши рем сми слу.4) Док три на пра вед ног ра та вр ло 
ра но је ожи вље на, у ду ху хри шћан ске фи ло зо фи је, још у тек сто-
ви ма Све тог Ав гу сти на кра јем IV и по чет ком V ве ка, а за тим код 
Иси до ра од Се ви ље, кра јем VI и по чет ком VII ве ка. Овај пи сац је, 
ина че, при хва тио »jus gen ti um« и по Га ју у сми слу уни вер зал ног 
пра ва, с тим што је узео углав ном оне еле мен те овог пра ва ко ји по 
пред ме ту ула зе у са вре ме но ме ђу на род но прав но пра во, као што су 
пра ви ла у ве зи с ра том и за ро бље ни штвом, са ве зи, уго во ри о ми ру 
и при мир ју, иму ни тет ам ба са до ра и др. Нај зад, сва ка ко да је нај-
зна чај ни ји те о ло шки пи сац сред њег ве ка био То ма Аквин ски (XI II 
век), ко ји се та ко ђе ба ви пи та њем пра вед ног ра та у свом по зна том 
де лу »Sum ma The o lo gi ca«.

Ла ич ка прав на ми сао овог раз до бља до шла је до из ра за пре 
све га у ве зи са си сте мат ским сту ди ра њем Рим ског пра ва — »Cor-
pus ju ras ci vi lis« — на уни вер зи те ту у Бо ло њи и дру гим ита ли јан-
ским гра до ви ма. Ови прав ни пи сци по зна ти су под име ном гло-
са то ри (XII и XI II в.) и пост-гло са то ри или ко мен та то ри (XI II и 
XIV в.). У де ли ма ових по след њих до стиг нут је и нај ви ши до мет 
сред њо ве ков не ју ри спру ден ци је. Нај по зна ти ји ме ђу пост гло са то-
ри ма сва ка ко је био Бар то лус (XIV в.) ко ји је, по ред оста лог, на пи-
сао и по зна ту рас пра ву о ре пре са ли ја ма, ко ја се сма тра кла сич ним 
де лом те вр сте. Уз Бар то лу са тре ба спо ме ну ти и ње го вог уче ни ка 
4) На при мер: S. J. Re go ut, LadoctrinedeguerrejustedeSaintAugustinànos jo urs, A. Pe-

do ne, Pa ris, 1934; Sal vi o li, Le conceptdela guerrejusted’après lesécrivainsantérieursà
Grotius,Edi ti ons Bos sard, Pa ris, 1918.
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и на след ни ка Бал да. У овој фа зи пра во, за јед но са не ким ње го вим 
ме ђу на род ним аспек ти ма, по чи ње да се фор ми ра и као уни вер-
зи тет ска ди сци пли на. Нај зад, тре ба кон ста то ва ти да је ве ро ват но 
нај зна чај ни ји до при нос сред њо ве ков не ју ри спру ден ци је раз во ју 
ме ђу на род ног пра ва у ши рем сми слу би ла ина у гу ра ци ја ме ђу на-
род но прав ног при ват ног пра ва, ко је је у том пе ри о ду до би ло сво је 
пр ве обри се и то ка ко у по зи тив ним прав ним ак ти ма та ко и у ра до-
ви ма пост гло са то ра.

За др жа ли смо се ма ло ви ше на овој ра ни јој фа зи — ко ју мо же-
мо озна чи ти и као не ку вр сту пред и сто ри је ме ђу на род ног пра ва— 
због то га што је она ма ње по зна та, а упра во је на прав ном пла ну 
у том пе ри о ду и ка сни је све до но ви јег до ба нај ви ше до ла зи ло до 
из ра жа ја ин те ре со ва ње за од ре ђе не аспек те ме ђу на род них од но са 
и њи хо во док три нар но тре ти ра ње.

У тра ди ци о нал ној исто риј ској, ли те ра ту ри но вим ве ком се 
озна ча ва раз до бље од кра ја XV ве ка, тј. пре ци зно оддатумаот
крића Америке— 1492. године. У ства ри, ра ди се о исто риј ској 
сме ни два дру штве на си сте ма — пре ла зу од фе у дал ног на мо дер-
но гра ђан ско од но сно ка пи та ли стич ко дру штво. Не упу шта ју ћи се 
у ана ли зу про це са дру штве но-еко ном ских про ме на о ко ји ма се у 
овом слу ча ју ра ди, ука за ли би смо са мо на чи ње ни цу да се са по-
ти ски ва њем ста рих и про би ја њем но вих дру штве них од но са, тј. са 
раз во јем гра ђан ског дру штва, тр го ви не и тр жи шта, ко ји пре ла зе 
ло кал не и на ци о нал не окви ре, као и са на стан ком мо дер них на ци-
о нал них др жа ва, по ја вљу је и мо дер но ме ђу на род но пра во. Ја сно, 
и јед но и дру го је би ло по сте пен про цес, али, ипак, по чев од XVI 
ве ка но во по чи ње све из ра зи ти је да по ти ску је ста ро.

По сто ји не ко ли ко зна чај них име на XVI и пр ве по ло ви не XVII 
ве ка за ко ја се ве зу ју по че ци ме ђу на род но прав не на у ке. То су пре 
све га при пад ни ци ве о ма ја ке шпан ске шко ле то га пе ри о да Fran
ciscodeVitorioиFranciscoSuârez, обо ји ца про фе со ри те о ло ги је, 
за тим, ан гли ци зи ра ни ита ли јан, про фе сор рим ског пра ва на Окс-
форд ском уни вер зи те ту, Al be ri co Gen ti li и, нај зад, чу ве ни хо ланд-
ски прав ник Hu go Gro ti us, чи ја се на уч на ак тив ност од ви ја ла у пр-
вој по ло ви ни XVII ве ка.

По ме ну ти пред став ни ци шпан ске шко ле раз ви ја ли су сво ју 
прав ну — и у скло пу то га ме ђу на род но прав ну — фи ло зо фи ју на 
ли ни ји ско ла стич ке тра ди ци је. На ро чи то због те ја ко за сту пље не 
те о ло шке ком по нен те у док три ни ових прав ни ка, мно ги пи сци сма-
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тра ју Hu ga Gro ti u sa пра вим осни ва чем на у ке о ме ђу на род но прав-
ном пра ву. До ду ше, има и дру гих, знат но ма ње број них, су прот-
них ми шље ња ко ја при пад ни ке по ме ну те шпан ске шко ле сма тра ју 
осни ва чи ма ове на уч не ди сци пли не, а Gro ti u sa њи хо вим уче ни ком 
и след бе ни ком. Ре ал на оце на би би ла не где у сре ди ни: до при нос и 
уло га ка ко де Vi to rie и Su a re za, та ко и Gen ti li ja су не сум њи ви и не 
мо гу се за не ма ри ти, али исто та ко Gro ti us је сво јим за ма шним и за 
оно вре ме мо дер ним опу сом сва ка ко по ста вио нај ши ре и нај зна-
чај ни је те ме ље ме ђу на род ног пра ва на ко ји ма се ствар но за сни вао 
ка сни ји раз вој ове ди сци пли не. Ње го во ка пи тал но де ло је »De ju re 
bel li ac pa cis« (О пра ву ра та и ми ра) у ко ме је опет у цен тру па жње 
пи та ње пра вед ног ра та, али су уз то тре ти ра на и мно га дру га фун-
да мен тал на пи та ња, као што су при род но пра во и »jus gen ti um« 
(ко је он де фи ни ше као пр во »in ter ci vi ta tes«, тј. из ме ђу др жа ва), 
уго вор но пра во (где је дао оп шту те о ри ју), ди пло мат ски иму ни-
тет (док три на екс те ри то ри јал но сти), не у трал ност и др. За пра во, у 
овом свом де лу Gro ti us је дао оп шту, ши ро ко по ста вље ну фи ло-
зо фи ју пра ва, по себ но ме ђу на род ног пра ва. Осим то га, ме ђу рас-
пра ва ма по све ће ним по је ди ним спе ци јал ним пи та њи ма по себ но је 
зна чај на она по све ће на сло бо ди мо ра под исто и ме ним на сло вом 
»Ma re li be rum«. Овим де лом је по ста вљен ка мен те ме љац за по себ-
ну гра ну — ме ђу на род но прав но по мор ско пра во.

Ако се са ста но ви шта прав них шко ла по сма тра ју ови пи о ни-
ри ме ђу на род ног пра ва он да би се мо гла из вр ши ти јед на услов на 
кла си фи ка ци ја: Vi to rio и Suârez при па да ли су при род но-прав ној 
шко ли на ли ни ји хри шћан ско-ско ла стич ке фи ло зо фи је; за Gen ti li ja 
пре све га тре ба ре ћи да ни је при па дао овој пр вој шко ли, али би се 
те шко мо гао свр ста ти и ме ђу по зи ти ви сте, ма да се са до ста раз ло га 
сма тра да је он њи ма био бли жи и да у ши рем сми слу пред ста вља 
пре те чу по зи ти ви стич ког прав ца; за Gro ti u sa је нај при хва тљи ви ја 
оце на ко ја га свр ста ва у тзв. син те тич ку шко лу (у сми слу ком би-
но ва ња пр ва два при сту па).

УдругојполовиниXVIIстолећа (посебнопослеВестфалског
мира) и у XVIII веку, у про це су ја ча ња ка пи та ли стич ких од но са 
про из вод ње и тр жи шта, по себ но сти му ли ра ном ин ду стриј ском ре-
во лу ци јом, све ин тен зив ни је ра сте еко ном ска моћ гра ђан ске кла се 
и њен ути цај на тран сфор ма ци ју дру штве них од но са, с јед не, као 
и про цес ме ња ња та да по сто је ће ме ђу на род не струк ту ре у прав цу 
фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва и ја ча ња њи хо ве уло ге у ме ђу-
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на род ним од но си ма, с дру ге стра не. Ова раз вој на фа за за вр ша ва 
се пре лом ним исто риј ским до га ђа ји ма — фран цу ском бур жо а ском 
ре во лу ци јом 1789, на пла ну уну тра шњег дру штве ног пре о бра жа ја, 
и Беч ким кон гре сом 1815. (ко јим су окон ча ни На по ле о но ви ра то-
ви), на пла ну пре о бра жа ја ме ђу на род не струк ту ре и си сте ма ме ђу-
на род них од но са. У тим усло ви ма у овој ложисве је раз ви је ни ја 
прак са прав ног ре гу ли са ња од но са ме ђу др жа ва ма, а упо ре до са 
њом из гра ђу је се све це ло ви ти ја на у ка о ме ђу на род ном пра ву.

Ме ђу на род но прав на док три на овог пе ри о да раз ви ја се у окви-
ру две глав не шко ле ми шље ња: по зи тив но прав не и при род но прав-
не. Ши ре ње по зи тив ног ме ђу на род ног пра ва у прак си од но са ме ђу 
др жа ва ма, с јед не стра не, као и по ја ва и раз вој мо дер не ма те ри ја-
ли стич ке фи ло зо фи је у Ен гле ској, с дру ге стра не, ути ца ли су на 
раз вој по зи тив но прав не шко ле, али су исто та ко до при не ли и ево-
лу ци ји при род но прав не шко ле, ко ја се у овој фа зи знат но осло ба-
ђа те о ло шко-ско ла стич ке ком по нен те и до би ја се ку лар ни ка рак тер. 
Овај тренд је пред ста вљао зна ча јан ко рак на пред у из гра ђи ва њу 
ме ђу на род ног пра ва као на уч не ди сци пли не. Као ре зул тат све бо-
га ти је ме ђу на род но прав не прак се и као из раз по тре бе за на уч ном 
об ра дом те прак се у овом раз до бљу ја вља ју се пр ве си сте мат ске 
збир ке ме ђу на род них уго во ра, ме ђу ко ји ма су нај по зна ти је: Le ib ni-
zov »Co dex ju ris gen ti um di plo ma ti cus« (1693. год.), Be i nar dov »Re-
cu eil des Tra ités du pa ix, etc.« (1700. год.), ко ји је ка сни је на ста вио 
да из да је Jean Du mont под на сло вом »Corps uni ver sel di plo ma ti que 
du dro it des gens« и , ко нач но, нај по зна ти ја збир ка G. F. von Mar-
ten sa »Re cu eil des prin ci pa ux tra ités« ко ја је по че ла да из ла зи 1791. 
го ди не.

Уз ових не ко ли ко оп штих на по ме на уве зи са раз во јем ме ђу-
на род ног пра ва у раз ма тра ном пе ри о ду вред но је још на по ме ну ти 
да се у XVI II ве ку из раз »jus gen ti um« де фи ни тив но по чи ње упо-
тре бља ва ти у сми слу пра ва ко је ре гу ли ше од но се ме ђу др жа ва ма 
(ово се од но си и на пре во де тог из ра за — »law of na ti ons«, »dro it 
des gens«, »Völkerrecht«); осим то га, Je remy Bent ham је у свом де лу 
»In tro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals and Légi sla tion« (1789) пр ви 
лан си рао тер мин ме ђу на род ни (in ter na ti o nal), као што је, уоста лом, 
он пр ви упо тре био и тер мин »ко ди фи ка ци ја«, ма да не са свим уса-
вре ме ном сми слу те ре чи.

Ме ђу пред став ни ци ма природноправне школе овог пе ри о да 
ис ти чу се пре све га Sa muel Pu fen dorf, Chri stian Wolff и Em me rich 
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de Vat tel. Сва тро ји ца су, као што је већ на по ме ну то, да ли на гла ше-
ни је се ку лар но обе леж је овом прав но-фи ло зоф ском прав цу ко ји је 
до та да имао пре вас ход но те о ло шко по ре кло. Pu fen dor fo vo глав но 
де ло је »О при род ном пра ву и пра ву на ро да« (De ju re na tu rae et gen-
ti um) из 1673. го ди не, у ко јем он си сте мат ски раз ма тра чи та во под-
руч је пра ва — јав но и при ват но, уну тра шње и ме ђу на род но прав но, 
с тим што је овом по след њем да то ре ла тив но нај ма ње про сто ра. 
Осим то га што Pu fen dorf да је при род ном пра ву се ку ла ран ка рак-
тер, он том си сте му, ко ји ре гу ли ше од но се ме ду на ро ди ма, при да је 
и прав но свој ство (за раз ли ку од Hob be sa, на при мер). Сма тра се 
да је ње гов по се бан до при нос то што је по ста вио те зу о при род ној 
јед на ко сти др жа ва, ко ја је код ње га прак тич но има ла зна че ње прав-
не јед на ко сти. Wol ffov опус об у хва та ви се де ла, али је са ста но ви-
шта ме ђу на род ног пра ва нај зна чај ни је »Пра во на ро да тре ти ра но у 
скла ду са на уч ним ме то дом« (Jus gen ti um met ho do sci en ti fi ca pre pa-
ra tum) из 1749. Ово, као и оста ла ње го ва де ла, пред ста вља чи сто 
фи ло зоф ски кон стру и сан си стем, уз пот пу но за не ма ри ва ње по зи-
тив но прав не прак се. Ко нач но, Em me rich de Vat tel, чи ја је по ла зна 
тач ка би ла раз ра да Wol ffo vih иде ја, об ја вио је 1758. го ди не сво је 
глав но де ло о ме ђу на род ном пра ву под на сло во ни »Пра во на ро да« 
(Le dro it des gens). Ту је дат си стем ме ђу на род ног пра ва за сно ван 
на прин ци пи ма при род ног пра ва, а са ста но ви шта прак тич не при-
ме не.

У окви ру позитивноправнешколе, чи ји је до при нос раз во ју 
ме ђу на род ног пра ва у овој фа зи био од по себ ног зна ча ја, ва ља по-
ме ну ти нај пре, ен гле ског про фе со ра пра ва Ric har da Zo uc hea, ко ји 
је сва ка ко је дан од пр вих пред став ни ка ове шко ле. Ње го во глав но 
де ло о ме ђу на род ном пра ву је »Ju ris et ju di cii fe ci a lis, si ve ju ris in-
ter gen tes et qu a sti o num de eodem ex pli ca tio« из 1650. го ди не. Ово 
де ло пред ста вља пр ви по ку шај си сте мат ске об ра де чи та ве ме ђу на-
род но прав не обла сти. Још зна чај ни ји пред став ник по зи ти ви стич ке 
шко ле је био Хо лан ђа нин Cor ne lis Van Bynker shok, ко ји се у свом 
де лу пот пу но осло ба ђа сва ког те о ло шког ути ца ја и при ме њу ју ћи 
из ра зи то по зи ти ви стич ки ме тод, ста вља у пр ви план ме ђу на род не 
уго во ре и пре се да не (ма да по ла зи од ра зу ма као крај њег из во ра 
пра ва). Нај по зна ти је ње го во де ло је »Пи та ња јав ног пра ва« (Qu a e-
sti o num ju ris pu bli ci li bri duo) из 1737. го ди не. Код Bynker sho ka тре-
ба по себ но ис та ћи ње гов до при нос ме ђу на род ном пра ву у од но су 
на про блем не у трал но сти, а исто та ко је зна чај на ње го ва об ра да ма-
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те ри је ме ђу на род них уго во ра. Ка сни је, кра јем XVI II ве ка, цен тар 
по зи ти ви стич ке шко ле се по ме ра у Не мач ку и ње ни глав ни пред-
став ни ци су Jo hann Mo ser и Ge org Fri e drich von Mar tens. Нај по зна-
ти је Мо се ро во де ло је »Есеј о нај но ви јем европ ском пра ву на ро да 
у ра ту и ми ру. (»Ver such des Ne us ten europäischen Völkerrechts in 
Fri e dens und Kri egs ze i ten«), об ја вље но 1777-1780. Mar tens је сва ка-
ко јед но од нај зна чај ни јих име на овог пе ри о да, ко ји се у не ку ру ку 
њи ме и за вр ша ва. С тим што ње го ва де ла та ко ђе отва ра ју и но ву 
еру још ин тен зив ни јег раз во ја ме ђу на род ног пра ва и ње го ве на уч-
не об ра де. Mar tens је нај ви ше остао по знат по сво јим зна чај ним на-
уч но до ку мен тар ним пу бли ка ци ја ма: »Збир ка ва жни јих уго во ра« 
(Re cu eil des prin ci pa ux tra ités), ко ју је он по чео да из да је 1791. го ди-
не и ко ја је до да на шњих да на оста ла глав на ко лек ци ја ове вр сте; 
и »Пре глед спољ них од но са европ ских си ла« (Co urs di plo ma ti que, 
ou. Ta ble au des re la ti ons extéri e u res des pu is san ces de l’Euro pe), об ја-
вљен 1801. го ди не, у ко ме су на ве де ни по др жа ва ма ме ђу на род ни 
уго во ри и за ко но дав ни ак ти ко ји се ти чу спољ них по сло ва. Осим 
ових де ла од ка пи тал не вред но сти за раз вој ме ђу на род ног пра ва, 
зна чај но ме сто за у зи ма и ње го во по зна то сту диј ско де ло о ме ђу-
на род ном пра ву »Рас пра ва о са вре ме ном пра ву на ро да Евро пе за-
сно ва на на уго во ри ма и оби ча ју« (Précis du dro it des gens mo der ne 
de l’Euro pe fondé sur les tra ités et l’usa ge), пр ви пут об ја вље но 1789. 
го ди не. Ово де ло, ко је је ушло у кла си ку ме ђу на род но прав не ли те-
ра ту ре, пред ста вља пр ви по ку шај на пу шта ња ра ни јег си сте ма из-
ла га ња на ба зи Рим ског пра ва и ор га ни зо ва ња ма те ри је у скла ду са 
уну тра шњом струк ту ром ове гру пе пра ва. У ње му је оства ре но до 
та да нај бо ље си сте мат ско из ла га ње ме ђу на род ног пра ва, за сно ва-
но на исто риј ским и прав ним чи ње ни ца ма ме ђу на род них од но са.

Сва ка ко да код раз ма тра ња раз во ја ме ђу на род но прав ног пра ва 
кра јем XVI и у XVII ве ку тре ба има ти на уму и уло гу ко ју су у то ме 
има ли ис так ну ти фи ло зо фи то га до ба, као што су Hob bes, Hu me, 
Spi no za, Kant и Ro us se au. Они ни су са мо вр ши ли ути цај на схва та-
ња ме ђу на род но прав них пи са ца већ су мар ги нал но рас пра вља ли 
и о по је ди ним аспек ти ма ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од-
но са, пре све га, ра та и ми ра.

ПериодXIXвека(одБечкогконгреса1815)иранихгодинаXX
векадопрвогсветскограта пред ста вља фа зу ве о ма ди на мич ног 
раз во ја ме ђу на род но прав ног пра ва. Сна жан по раст ма те ри јал не 
про из вод ње на ба зи оства ре не ин ду стриј ске ре во лу ци је на европ-
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ском кон ти нен ту и од го ва ра ју ћа оп шта еко ном ска екс пан зи ја, ко ја 
се на ме ђу на род ном пла ну ма ни фе сто ва ла у раз во ју свет ског тр-
жи шта, као и де фи ни тив на по ли тич ка по бе да бур жо а зи је на ба зи 
већ раз ви је ног ка пи та ли стич ког си сте ма про из вод них од но са, ну-
жно су се од ра зи ли и на ме ђу на род не од но се и ме ђу на род но прав но 
пра во. То је пе ри од фор ми ра ња мо дер них на ци о нал них др жа ва, а 
с тим и мо дер них ме ђу на род них од но са и од го ва ра ју ћег прав ног 
си сте ма, про ши ри ва ња кру га су бје ка та ме ђу на род них од но са тј. 
ме ђу на род ног пра ва на ва не вроп ске обла сти (осим САД, укљу чу ју 
се и ла тин ско а ме рич ке зе мље и зе мље Да ле ког ис то ка, ма да под 
спе ци фич ним, по лу ко ло ни јал ним усло ви ма), раз гра ња ва ња ме ђу-
на род не са рад ње и ње не мул ти ла те ра ли за ци је и ин сти ту ци о на ли-
за ци је (ства ра њем пр вих ме ђу на род них ор га ни за ци ја), као и ства-
ра ња но вог ме ђу на род ног си сте ма по зна тог под име ном »Европ ски 
кон церт«.

Овај пе ри од је обе ле жен мно гим ме ђу на род ним ску по ви ма по-
све ће ним би ло пр вен стве но по ли тич ким пи та њи ма (Беч 1815, Па-
риз 1856, Бер лин 1878. и др.) би ло оста лим пи та њи ма ме ђу на род не 
са рад ње (раз не Ха шке и Же нев ске кон фе рен ци је, на при мер). Мно-
ге од лу ке и ак ти ко ји су на њи ма усва ја ни би ли су од ве о ма ве ли ког 
зна ча ја за раз вој ме ђу на род ног пра ва; они су има ли у ства ри ме-
ђу на род ни за ко но дав ни или ко ди фи ка ци о ни ка рак тер. Та ко су на 
Беч ком кон гре су, у Фи нал ном ак ту, усво је ни прин ци пи сло бод не 
пло вид бе ме ђу на род ним ре ка ма, из ра же на осу да тр го ви не ро бљем 
(у след ству ко је је ка сни је на Бри сел ској кон фе рен ци ји 1890. го ди-
не усво јен Оп шти акт ко јим се прав но за бра њу је ова тр го ви на), а у 
по себ ном при ло гу ре гу ли са но је пи та ње ран га ди пло мат ских аге-
на та (што пред ста вља пр ви акт ко ди фи ка ци је ди пло мат ског пра ва). 
Па ри ским уго во ром од 1856. ство ре на је Ме ђу на род на ду нав ска 
ко ми си ја (као јед на од пр вих ме ђу на род них ор га ни за ци ја), у ње-
му је пр ви пут при знат прин цип пра ва на ро да на са мо о пре де ље-
ње (Мол да ви ји и Вла шкој), а по себ ним ин стру мен том је усво је на 
по зна та Де кла ра ци ја о по мор ском пра ву. Бер лин ским уго во ром од 
1878. го ди не пр ви пут се ме ђу на род но ре гу ли ше пи та ње ма њи не 
(оба ве зе Тур ске и бал кан ских зе ма ља да не вр ше дис кри ми на ци ју 
пре ма вер ским ма њи на ма). Та ко се по чи ње ши ри ти прак са мул-
тла те рал них кон вен ци ја, ко је су обич но би ле отво ре не за пот пис 
и дру гим др жа ва ма, а ко је су оправ да но на зва не уго во ри ма ко ји 
ства ра ју пра во (»law ma king tre a ti es«). Још у ве ћој ме ри до при не ли 
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су раз во ју ме ђу на род ног пра ва оста ли ме ђу на род ни ску по ви ко ји 
су би ли са зва ни ра ди ре гу ли са ња дру гих, по себ них пи та ња ме ђу-
на род них од но са и са рад ње. Да по ме не мо са мо ме ђу ак ти ма ко ји су 
на овим ску по ви ма усво је ни: Акт о пло вид би Рај ном из 1831, Же-
нев ску кон вен ци ју о за шти ти ра ње ни ка у ра ту из 1864, ак те ко ји-
ма су ство ре не Те ле граф ска уни ја 1865. го ди не и По штан ска уни ја 
1874, Ме ђу на род ну кон вен ци ју о же ле знич ком те рет ном са о бра ћа-
ју из 1890, Ме ђу на род ну са ни тар ну кон вен ци ју из 1903, до ку мен-
те Ха шких ми ров них кон фе рен ци ја из 1899. го ди не и 1907 (мир но 
ре ша ва ње спо ро ва и пра ви ла рат ног пра ва) и др. Ме ђу тим, раз вој 
пи са ног ме ђу на род ног пра ва оства ру је се и пу тем ши ре ња прак се 
за кљу чи ва ња дво стра них уго во ра ра ди ре гу ли са ња пи та ња са рад-
ње из ра зних обла сти (тр го ви на, кон зу лар на пи та ња, екс тра ди ци ја, 
мо не тар на пи та ња, са о бра ћај, ри ба ре ње и др.).5)

Зна чај ну ка рак те ри сти ку овог пе ри о да чи ни и по ја ва пр вих ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја, чи ји се број при лич но бр зо по ве ћа вао. 
Та ко је ство ре на пр ва реч на ад ми ни стра ци ја за ре гу ли са ње пло-
вид бе Ду на вом — Ду нав ска ко ми си ја 1856, Ор га ни за ци ја Цр ве ног 
кр ста 1863, Свет ска те ле граф ска уни ја 1865, Свет ска по штан ска 
уни ја 1863, Берн ски би ро за за шти ту ин ду стриј ске сво ји не 1883. и 
Би ро за за шти ту ли те рар не сво ји не 1886, Цен трал ни би ро за ме ђу-
на род ни тран спорт 1890, ме ђу на род ни би ро за јав но здра вље 1907. 
итд. Ства ра њем ме ђу на род них ин сти ту ци ја, у окви ру ко јих са рад-
ња из ме ђу др жа ва по при ма ор га ни зо ва ни ка рак тер, ме ђу на род ни 
од но си до би ја ју јед ну но ву ди мен зи ју, а ме ђу на род на за јед ни ца по-
чи ње да се ис по ља ва као та ква.

Ко нач но, тре ба ис та ћи још јед ну зна чај ну ком по нен ту раз во ја 
ме ђу на род ног пра ва у овој фа зи — а то је ме ђу на род но пра во су ђе. 
Ње гов раз вој се ис по ља ва у на глом ши ре њу прак се ме ђу на род но-
прав не ар би тра же. Осим све че шћег уно ше ња ар би тра жне кла у зу-
ле у ме ђу на род но прав не уго во ре и ре ша ва ња спо ро ва пу тем њи хо-
вог из но ше ња пред ad hoc ар би тра жне су до ве6) долазикрајемXIX
векаидостварањапрвесталнемеђународнесудскеинституције
5) По про це ни аустриј ског исто ри ча ра Bit tne ra у раз ма тра ном пе ри о ду би ло је укуп но за-

кљу че но око 16.000 уго во ра (Die Le hre von den völkerrechtlichen Ver trag skun den, 1924, 
S. 13).

6) Тра ди ци ја ар би тра же — ко ја је ина че вр ло ста ра ин сти ту ци ја — об но вље на је за пра-
во у ан гло-аме рич ком уго во ру од 1794. по зна том под име ном »Jury Tre aty«, а до ње не 
ши ре при ме не до ла зи у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Јед на од пр вих. и нај по зна ти јих 
пре су да је она у ан гло-аме рич ко ни спо ру »Ala ba ma«.
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—СталногарбитражногсудауХагу,којијеустановљеннапрвој
Хашкојмировнојконференцији1899.године.

Та ко је у овом пе ри о ду по зи тив но ме ђу на род но пра во до жи-
ве ло све стра ну и ин тен зив ну ево лу ци ју: раз ви ла се ши ро ка мре жа 
би ла те рал них и мул ти ла те рал них ме ђу на род но прав них ве за, ме ђу-
на род на са рад ња је по при ми ла ин сти ту ци о нал не окви ре, при сту-
пи ло се за јед нич ком ме ђу на род но прав ном ре гу ли са њу по је ди них 
пи та ња ико ди фи ци ра њу од ре ђе них прав них пра ви ла и от по че ла 
је да се ши ре раз ви ја прак са ме ђу на род но прав ног суд ства. У та-
квим усло ви ма са свим при род но да је и на у ка о ме ђу на род но прав-
ном пра ву до жи ве ла свој да љи, зна ча јан раз вој, сво је уоб ли ча ва ње 
у це ло ви ту на уч ну ди сци пли ну. Исто та ко је ра зу мљи во што је ова 
на у ка — у усло ви ма но вог ка пи та ли стич ког дру штва и под ути-
ца јем сна жног раз во ја по зи тив ног ме ђу на род ног пра ва, с јед не, и 
при род них на у ка, по себ но фи зи ке. С дру ге стра не — прак тич но 
пот пу но на пу сти ла при род но прав ну шко лу и раз ви ја ла се на ли-
ни ји по зи ти ви стич ке фи ло зо фи је пра ва. Би ло је не ких по ку ша ја 
на ста вља ња тра ди ци је при род но прав не шко ле, као што је то био 
слу чај са ен гле ским прав ни ком Ja me som Lo ri me rom, али они има ју 
са свим мар ги на лан зна чај. Осим то га, у окви ру фи ло зоф ске ли те-
ра ту ре, у ко јој су као и ра ни је би ла уз гред до ти ца на и пи та ња из 
обла сти ме ђу на род них од но са и пра ва, до ла зи ли су та ко ђе до из-
ра за и дру ги прав ци ми шље ња. Та ко, на при мер, Хе гел у јед ном 
одељ ку сво је Фи ло зо фи је пра ва (1821. год.) по себ но тре ти ра пи та-
ња ме ђу на род но прав ног пра ва у ду ху свог ме та фи зич ког схва та ња 
све та, по ла зе ћи од др жа ве као оте ло вље ња »на ци о нал ног ду ха« од-
но сно »мо ра и не иде је«. Ме ђу тим, ње го ва схва та ња су има ла ве о ма 
ма ли ути цај на ме ђу на род но прав ну док три ну.

На у ка о ме ђу на род ном пра ву се у овој фа зи ис кри ста ли са ла 
као чи сто прав на ди сци пли на, осло ба ђа ју ћи се при ме са фи ло зо фи-
је, те о ло ги је и по ли ти ке. Осим то га, она се осло ба ђа и еле ме на та 
ди пло мат ске тех ни ке, као и прак се при ме не при ват но прав них кон-
це па та на ме ђу на род но прав не си ту а ци је. Нај зад, до ла зи и до де фи-
ни тив ног раз два ја ња ме ђу на род ног јав ног и ме ђу на род ног при ват-
ног пра ва, ко ја се кон сти ту и шу у по себ ну гра ну прав не на у ке.

Ме ђу пр вим пред став ни ци ма по зи тив но прав не шко ле овог пе-
ри о да ја вља се у Ен гле ској John Austin (1790—1859), ко ји је раз-
ли ко вао »право у правом смислу« — уну тра шње пра во и оно ко 
је то ни је — ме ђу на род но пра во, ко је је сма трао тзв. по зи тив ном 
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мо рал но шћу (»positivemorality«). Ме ђу тим, он ни је не ги рао ме ђу-
на род но пра во, ко је се по ње му са сто ја ло од »ми шље ња , и осе ћа-
ња ко ја по сто је ме ђу на ро ди ма уоп ште«. На и ме, од ре ђу ју ћи ова кав 
ка рак тер ме ђу на род ног пра ва он ни је по ри цао по сто ја ње, вред ност 
и ефи ка сност ње го вих пра ви ла. Сле де ћи по зна ти те о ре ти чар по зи-
тив но прав не шко ле био је про фе сор Хај дел бер шког уни вер зи те та 
Ge org Jel li nek, чи ја је основ на те за да се др жа ве, сту па ју ћи у ме ђу-
соб ни прав ни од нос, пот чи ња ва ју ме ђу на род ном пра ву пу тем ак та 
»са мо о гра ни че ња« (из ло же на у де лу »Die rec htlic he Na tur der Sta-
atenvertäge«, 1880. го ди не). Још зна чај ни ји до при нос раз во ју ове 
док три не пред ста вља знат но ка сни је де ло дру гог не мач ког прав ни-
ка He in ric ha Tri e pe la »Völkerrecht und Lan de srecht« (Ме ђу на род но 
и уну тра шње пра во) из 1899. го ди не. Tri e pe lo va те за је да, за раз ли-
ку од уну тра шњег пра ва, ко је про ис ти че из во ље од но сне др жа ве, 
из вор ме ђу на род ног пра ва чи ни за јед нич ка во ља др жа ва, ко ја се 
над ме ћу је у ме ђу на род ним спо ра зу ми ма — ка ко из ри чи то за кљу-
че ним уго во ри ма та ко и пре ћут но при хва ће ним оби ча ји ма. Овај 
при ступ исто вре ме но из ра жа ва »ду а ли стич ку« док три ну о при ро-
ди ме ђу на род ног пра ва.

У овом пе ри о ду по ја вљу је се низ еми нент них ме ђу на род но-
прав них пи са ца, ме ђу чи јим ра до ви ма се по себ но ис ти чу оп шта, 
си сте мат ска де ла о ме ђу на род но прав ном пра ву. На ве шће мо је дан 
број зна чај них при ме ра: не мач ки прав ник (ко ји је пи сао на фран-
цу ском) J. L. Klüber, »Dro it des gens mo der ne de l’Euro pe« (Са вре-
ме но ме ђу на род но пра во Евро пе), 1819. го ди не, ко ји по мно го 
че му пред ста вља Мар тен со вог след бе ни ка; A. W. Hef fter, »Das eu-
ropäische Völkerrecht der Ge gen wart auf den bis he ri gen Grun lla gen« 
(Са вре ме но европ ско ме ђу на род но пра во на до са да шњим осно-
ва ма), 1844. го ди не; Bluntschli, »Das mo der ne Völkerrecht als Rec-
htbuch dar ge stellt« (Са вре ме но ме ђу на род но пра во пре зен ти ра но 
као прав на књи га), 1868. го ди не, ко је са др жи и пр ве зна чај ни је по-
ку ша је на уч не ко ди фи ка ци је ме ђу на род ног пра ва; Pra di er-Fodéré, 
фран цу ски прав ни пи сац, об ја вио је у пе ри о ду 1885—1906. ве о-
ма за ма шно де ло, у осам све за ка на ви се од осам хи ља да стра ни-
ца, под на сло вом »Dro it in ter na ti o nal pu blic européen et améri cain« 
(Европ ско и аме рич ко ме ђу на род но јав но пра во), у ко јем он , по ред 
по сто је ћег, раз ма тра и пра во ко је по ње му тре ба да се усво ји, а 
осим то га он до ста ме ста да је и раз ма тра њу ме ђу на род ног при ват-
ног пра ва; ита ли јан ски прав ник Pa squ a le Fi o re об ја вио је 1879—
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1884. сво је глав но де ло у три то ма »Trat ta to di di rit to in ter na zi o na-
le pub bli co (Рас пра ва о ме ђу на род ном јав ном пра ву): ар ген тин ски 
прав ни пи сац и др жав ник Car los Cal vo по стао је ши ро ко по знат по 
сво ме де лу »Dro it in ter na ti o nal théori que et pra ti que« (Ме ђу на род но 
пра во у те о ри ји и прак си), 1868, ко је је пр во бит но би ло об ја вље-
но у две све ске, док је у по след њем до пу ње ном из да њу из 1896. 
ви ше стру ко по ве ћа но на шест све за ка; ме ђу аме рич ким пи сци ма 
ис ти чу се Ja mes Kent, ко ји је у пр вом де лу сво јих »Com men ta i ri es 
on Ame ri can Law« (Ко мен та ри аме рич ког пра ва), чи је об ја вљи ва-
ње по чи ње 1826, дао си сте мат ски пре глед ме ђу на род ног пра ва и 
He nry Whe a ton, чи је је глав но де ло »Ele ments of In ter na ti o nal Law« 
(Еле мен ти ме ђу на род ног пра ва), 1836. го ди не; од ру ских пи са ца 
по себ но се ис ти че про фе сор пра ва Пе тро град ског уни вер зи те та 
Фе дор Фе до ро вич де Мар тенс са сво јим по зна тим де лом »Ме ђу-
на род но пра во ци ви ли зо ва них на ро да«, 1882; нај зад, ис так ну то 
ме сто ме ђу ме ђу на род но прав ним пи сци ма овог пе ри о да за у зи ма 
не ко ли ко ен гле ских ауто ра — Ro bert Phil li mo re, са де лом »Com-
men ta ri es upon In ter na ti o nal Law« (Ко мен та ри ме ђу на род ног пра ва) 
из 1854—1861, E. W. Hall, чи је је глав но де ло »Tre a ti se on In ter na ti-
o nal Law« (Сту ди ја о ме ђу на род ном пра ву) из 1880. и, нај зад, F. L. 
Op pen he im, чи је се чу ве но де ло »In ter na ti o nal Law« (Ме ђу на род но 
пра во) из 1905—1906. го ди не, још и да нас до пу њу је и из да је.

За раз вој на у ке о ме ђу на род ном пра ву зна чај ни су још не ки 
мо мен ти из овог пе ри о да. Ту има мо у ви ду покретање научних
часописаистварањемеђународнихнаучнихдруштавауобласти
међународногправа. Пр ва ре ви ја ове вр сте је Re vue de dro it in ter-
na ti o na le et de légi sla tion com parée«, ко ја је по кре ну та у Бри се-
лу 1869. го ди не; за тим су се по ја ви ли по зна ти фран цу ски ча со пис 
»Re vue généra le de dro it in ter na ti o na le pu blic« 1894. и аме рич ки 
ча со пис »Ame ri can Jo ur nal of In ter na ti o nal Law« 1907. го ди не, 
ко ји и да нас из ла зе и спа да ју ме ђу во де ће пе ри о дич не на уч не пу-
бли ка ци је у овој обла сти. Оба по зна та ме ђу на род на на уч на дру-
штва осно ва на су 1873. го ди не: Ин сти тут за ме ђу на род но пра во 
(In sti tut de dro it in ter na ti o nal, осно ван на кон фе рен ци ји у Ghen tu, 
Бел ги ја) и удру же ње за ме ђу на род но пра во (In ter na ti o nal Law As-
so ci a tion, осно ва но на кон фе рен ци ји у Бри се лу).
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ДИПЛОМАТСКАИСТОРИЈА

Пре све га тре ба ис та ћи да је не са мо ди пло мат ска исто ри ја већ 
и исто риј ска на у ка у це ли ни од зна ча ја за про у ча ва ње по ли тич ких 
за јед ни ца, ка ко са ста но ви шта прет ход ног раз во ја, ко ји је до при-
нео по ја ви ове ди сци пли не, та ко и са ста но ви шта ње них те ку ћих 
про у ча ва ња, ко ја се ну жно ко ри сте исто риј ском гра ђом и ре зул та-
ти ма исто риј ских ис тра жи ва ња.

Еле мен ти ди пло мат ске исто ри је мо гу се на ћи још у тек сто-
ви ма из ре ла тив но да ле ке про шло сти — код ан тич ких исто ри-
ча ра или ка сни је у ре не сан си (XV—XVI век) код Machiavellijа 
(»Принц«, »Фло рен тин ска исто ри ја«) и дру гих. Ме ђу тим, њен раз-
вој као по себ не ди сци пли не по чи ње у ства ри у XVII ве ку са пр вим 
пу бли ко ва ним збир ка ма ме ђу на род них уго во ра и ди пло мат ске ко-
ре спон ден ци је, као и не што ка сни је са по ја вом те мат ских сту ди ја 
и мо но гра фи ја из ове обла сти ме ђу на род них од но са. Сва ка ко да 
је си сте мат ско при ку пља ње, сре ђи ва ње и пу бли ко ва ње ре ле вант не 
гра ђе пред ста вља ло нео п ход ну ба зу за про у ча ва ње ди пло мат ских 
од но са у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма.

 Пр ва зна чај на збир ка те вр сте био је Leibnizov»CodexJuris
GentiumDiplomaticus«, ко ји је об ја вљен кра јем XVII ве ка. По сле 
то га, у XVI II ве ку, по ја ви ле су се и дру ге по зна те збир ке до ку ме-
на та чи ји су ауто ри би ли Tho mas Rymer, Jean Du mont, Gu il la u me 
Gar den и G. F. de Mar tens. За тим, у XIX ве ку, ова прак са се све ви се 
раз ви ја и до би ја од ре ђе не уста ље не ви до ве, пре све га на тај на чин 
што вла де по чи њу да об ја вљу ју збир ке сво је ди пло мат ске ко ре-
спон ден ци је и за кљу че них ме ђу на род них спо ра зу ма; исто та ко и 
ма те ри ја ли ме ђу на род них кон фе рен ци ја, као и до ку мен ти ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја, ко је се ства ра ју у том раз до бљу, по ста ју до-
ступ ни јав но сти и по себ но за ин те ре со ва ним струч ња ци ма. Осим 
то га, обо га ће њу из во ра ди пло мат ско-исто риј ске гра де до при но си 
и све рас про стра ње ни ја прак са об ја вљи ва ња ме мо ар ске ли те ра ту-
ре ис так ну тих др жав ни ка и ди пло ма та. Са свим ра зу мљи во да је то 
не са мо ство ри ло нео п ход ну со лид ну ба зу за на уч ну об ра ду ди пло-
мат ске прак се већ је и сти му ла тив но де ло ва ло у том прав цу.

Као ре зул тат тог раз во ја по ја вљу ју се и пр ве те мат ске сту ди је 
и мо но гра фи је, као и оп ште или ре ги о нал не ди пло мат ске исто ри је. 
Та ко, да на ве де мо као при ме ре, већ у XVII ве ку об ја вље на је књи га 
Abra ha ma Van Wic qu e for ta »Ам ба са дор и ње го ве функ ци је« (1681. 
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го ди не), у XVI II ве ку има мо књи гу François de Cal liè re sa »О на чи-
ну пре го ва ра ња с прин че ви ма« (1716. го ди не), за тим, у XIX ве ку, 
Be ne det ti je ve »Сту ди је о ди пло ма ти ји« (1896) и по чет ком XX ве ка 
књи ге Joh na Fo ste ra »Ди пло мат ска прак са« (1906), Er ne sta Sa to wa 
»Во дич кроз ди пло мат ску прак су« (1917) и низ дру гих ко је су се 
ка сни је у све ве ћем бро ју по ја вљи ва ле. Исто та ко, на ро чи то ка сни-
је у XX ве ку, све ви ше се об ја вљу ју и исто ри је ди пло ма ти је би ло 
оп штег ка рак те ра би ло оне спе ци ја ли зи ра не — по све ће не по је ди-
ним ре ги о ни ма или др жа ва ма, од но сно по је ди ним ужим исто риј-
ским раз до бљи ма, као што су де ла Koc ha, Du pu i sa, Tho ma sa Ba i-
leya, Char le sa Pe tri ea, Вла ди ми ра По тем ки на и дру гих.

Раз вој ди пло мат ске исто ри је у раз до бљу пре XX ве ка сва ка ко 
да је сам по се би пред ста вљао зна чај ну ком по нен ту ак тив но сти на 
про у ча ва њу од ре ђе них ви до ва ме ђу на род ног жи во та и исто вре ме-
но у од ре ђе ном сми слу при пре мао те рен за по ја ву на у ке о ме ђу-
на род ним од но си ма. Ме ђу тим, још ви ше је зна ча јан ути цај ко ји је 
ди пло мат ска исто ри ја вр ши ла на сам ка сни ји раз вој на у ке о ме ђу-
на род ним од но си ма, на ро чи то у пе ри о ду из ме ђу два ра та. С овим у 
ве зи тре ба спо ме ну ти и чи ње ни цу да су се у тој ра ни јој фа зи ра до-
ви из обла сти ме ђу на род них од но са ја вља ли и из де ла исто ри ча ра 
ди пло мат ских од но са (као што је то био слу чај и са струч ња ци ма 
за ме ђу на род но пра во). Исти ко рен има ју и не ка ра ни ја схва та ња да 
су ме ђу на род ни од но си у ства ри те ку ћа ди пло мат ска исто ри ја, тј. 
об ра да ак ту ел них ди пло мат ско-по ли тич ких од но са.

ПОЛИТИЧКИАСПЕКТИОДНОСАМЕЂУДРЖАВАМА

По је ди ни по ли тич ки аспек ти од но са ме ђу др жа ва ма по ја-
вљу ју се као пред мет раз ма тра ња, у ве ћој или ма њој ме ри, че сто 
са свим мар ги нал но, у фи ло соф ској, фи ло соф ско-по ли тич кој, ме-
ђу на род но прав ној и исто ри о граф ској ли те ра ту ри ра ни јих исто риј-
ских раз до бља. Та ко су, ка ко ис ти че Qu incy Wright,7) ди пло мат ски 
исто ри ча ри че сто уно си ли у сво је ре до ве уоп шта ва ња о здра вој по-
ли тич кој прак си, на гла ша ва ју ћи обич но при мат на че ла рав но те же 
сна га, а мно ги пи сци ко ји су се ба ви ли пи та њи ма вој не стра те ги је 
и рат не ве шти не ис ти ца ли су да рат пред ста вља во ђе ње по ли ти ке 
дру гим сред стви ма. 
7) Qu incy Wright, Pro blems of Sta bi lity and Pro gress inInternationalRelations,Ber kley: Uni-

ver sity of Ca li for nia Press, 1954
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Још у ан тич кој ли те ра ту ри мо гу се на ћи не ки при ме ри тре-
ти ра ња од но са ме ђу др жа ва ма као што је то, на при мер, слу чај са 
Ари сто те ло вим де лом »По ли ти ка«. Ме ђу тим, мно го че шће се раз-
ма тра ња ове вр сте по ја вљу ју ка сни је, по чев од ре не сан се. Та ко, 
Mac hi a vel li у свом де лу »Принц« (1511) рас пра вља о од но си ма ме-
ђу др жа ва ма (пре све га кроз при зму од но са ме ђу фе у дал ним прин-
че ви ма), о мо ра лу и ре ци про ци те ту у ме ђу на род ним од но си ма, а 
Jean Bo din из ла же сво ју оп шту те о ри ју о су ве ре ни те ту. У XVII ве ку 
ови при ме ри се мо гу на ћи у де ли ма Fran ci sa Ba co na и Joh na Loc ka 
(док три на пра вед ног ра та); у XVI II ве ку Tho ma sa Hob be sa (о при-
ро ди од но са ме ђу др жа ва ма, по себ но о при род ном ста њу не при ја-
тељ ства и ра та ме ђу њи ма), Da vi da Hu mea (о рав но те жи мо ћи), Im-
ma nu e la Kan ta (о ми ру и ра ту), и J. J. Ro us se a ua (о при ро ди од но са 
ме ђу др жа ва ма, по себ но о ра ту); у XIX ве ку Хе гел (о од но си ма ме-
ђу др жа ва ма у ра ту и ми ру), Ale xis de Toc qu e vil le (о ме ђу на род ним 
од но си ма тог пе ри о да), Karl Marx и Fri e drich En gels (о по је ди ним 
кон крет ним по ја ва ма на ме ђу на род но прав ном пла ну).

Као што се ви ди тре ти ра ње ме ђу на род них по ли тич ких од но са 
све до XX ве ка ни је по при ми ло вид по себ ног и си сте мат ског на уч-
ног из у ча ва ња.

МЕЂУНАРОДНЕОРГАНИЗАЦИЈЕКАОРЕГУЛАТОРИ
СВЕТСКОГМИРАИЊИХОВАУСПЕШНОСТ

Пи та ње ор га ни зо ва ња ме ђу на род не за јед ни це у ци љу успе-
шни је са рад ње на оства ре њу за јед нич ких ин те ре са др жа ва као и 
учвр шће ња ми ра би ло је пред мет ин те ре со ва ња још од сред њег 
ве ка. Ме ђу тим, пр ве ме ђу на род не ор га ни за ци је ја вља ју се тек у 
дру гој по ло ви ни XIX сто ле ћа, а пр ва оп шта, свет ска ор га ни за ци ја, 
Дру штво на ро да, у два де се тим го ди на ма XX ве ка.

У исто риј ском пре гле ду смо из дво ји ли ра ни је по ку ша је ба-
вље ња овим про бле мом свет ског ор га ни зо ва ња из раз ло га што ти 
ре ле вант ни тек сто ви има ју са свим спе ци фи чан ка рак тер. У тим 
слу ча је ви ма ни је се ра ди ло о на уч ним раз ма тра њи ма, већ, за пра во, 
о јед ној вр сти уто пи стич ких по ду хва та, о спе ку ла тив ној кон струк-
ци ји пла но ва и пред ло га о иде ал ној ор га ни за ци ји ме ђу на род не за-
јед ни це у ци љу обез бе ђе ња трај ног ми ра. Ти тек сто ви, стро го узев-
ши, не спа да ју ни у по ли ти ко ло шку, ни у фи ло зоф ску ни у прав ну 
ли те ра ту ру. Њи хо ви ауто ри су би ли и по зна ти фи ло зо фи и ма ње 
по зна ти ди пло ма ти, за тим те о ло зи, др жав ни ци, прав ни ци и дру ги.
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Пр ви по зна ти сред њо ве ков ни текст ове вр сте је де ло фран цу-
ског прав ни ка PierreaDuboisa под на сло вом »Derecuperationeter
re sancte« (По вра ћај Све те зе мље) из 1306, у ко ме он пред ла же, 
као пут за оства ре ње ми ра у це лом хри шћан ском све ту, ства ра ње 
оп штег ве ћа свих хри шћан ских прин че ва и пре ла та на че лу с па-
пом, чи ме би се ра то ви ста ви ли ван за ко на, а спо ро ви ре ша ва ли 
пу тем ар би тра же. У XV ве ку ја вља се на црт че шког кра ља Ђор ђа 
По ђе бра да (1462) у ко јем се он за ла же за ства ра ње не ке вр сте фе-
де ра ци је, са ве за из ме ђу ње га и фран цу ског кра ља Lo u i sa XI, с тим 
што би се тај са вез за тим про ши рио и на оста ле европ ске вла да ре; 
и ов де се пред ви ђа ју од ре ђе ни стал ни ор га ни (стал но ве ће и стал ни 
фе де рал ни суд).

У XVI ве ку слич на иде ја је би ла укљу че на у уго вор за кљу чен 
из ме ђу Хе нрyја VI II и Françoisa I  1518. го ди не (стварањесавеза
противТурскеспозивомсвимдругим,хришћанскимвладаримада
сепридруже,ауциљуобезбеђењатрајногмира). У XVII ве ку по-
ја ви ло се не ко ли ко но вих пла но ва о ме ђу на род ном ор га ни зо ва њу 
ра ди оства ре ња трај ног ми ра. Та ко је Eme ric Crucé из ло жио план 
ове вр сте у пам фле ту об ја вље ном 1623. го ди не под на сло вом »Le 
No u ve au Cynée; ou, Di sco urs d’état re présen tant les oc ca si ons et moy-
ens d’éta blir une pa ix généra le« (ор га ни за ци о но те жи ште је би ло на 
ства ра њу стал не скуп шти не ам ба са до ра чи ја би основ на функ ци ја 
би ла суд ског ка рак те ра — ре ша ва ње спо ро ва ме ђу вла да ри ма). По-
зна ти ји од ово га је ве ли ки план фран цу ског кра ља He nryja IV ко ји 
је по сле ње го ве смр ти у сво јим ме мо а ри ма об ја вио бив ши ми ни-
стар Sully (1610. го ди не). У овом пла ну за ла га ло се нај пре за ре ди-
стри бу ци ју европ ске те ри то ри је на пет на ест др жа ва, за тим њи хо во 
удру жи ва ње у фе де ра ци ју на че лу ко је би би ло оп ште ве ће са вр-
хов ним по ли тич ким и суд ским функ ци ја ма; по ред овог цен трал ног 
ор га на ство ри ло би се и шест про вин циј ских ве ћа. Кра јем истог 
сто ле ћа об ја вио је и Wil li am Penn 1693. го ди не свој про је кат ко јим 
је пред ви ђао фе де ра ци ју (укљу чу ју ћи у њу и Ру се и Тур ке) са вр-
хов ним ве ћем као нај ви шим ор га ном. Ово те ло је има ло раз ра ђе ну 
пар ла мен тар ну струк ту ру и по сту пак; број гла со ва чла но ва био је 
од ре ђен у скла ду са њи хо вим спољ но тр го вин ским при хо ди ма.

У XVI II сто ле ћу је дан од нај по зна ти јих пла но ва био је »Pro jet 
po ur ren dre la pa ix perpétu el le en Euro pe« (Про јект за обез бе ђе ње 
трај ног ми ра у Евро пи) Abbé de Sa int-Pi er rea. Ње го ва же ља је би ла 
да ове ко ве чи »sta tus quo« на ба зи Утрехтског уго во ра, па је свр ха 
пред ло же ног са ве за од но сно фе де ра ци је би ла да се спре че ка ко ме-
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ђу на род ни та ко и гра ђан ски ра то ви; фе де ра ци ја би та ко ђе га ран то-
ва ла по сто је ће об ли ке вла да ви не у европ ским зе мља ма; вр хов ни 
ор ган би био Се нат, ко ји би ре ша вао спо ро ве и пу тем вој не си ле 
при мо ра вао стран ке да се по ви ну ју тим од лу ка ма; у Се на ту би са-
мо ве ће др жа ве има ле по је дан глас, а ма ње би груп но гла са ле са 
по јед ним гла сом за сва ку гру пу. Ме ђу фи ло зо фи ма овог пе ри о да 
иде јом о ор га ни зо ва њу др жа ва у ци љу обез бе ђе ња трај ног ми ра 
ба ви ли су се и Je remy Bent ham, J. J. Ro us se au и Кант. По знат је Кан-
тов есеј »Zum ewi gen Fri e den« (О трај ном ми ру). У овом есе ју Кант 
кри тич ки раз ма тра кон цеп ци ју трај ног ми ра, ко ји сма тра оства ри-
вим ци љем у јед ном ду жем про це су по сте пе них про ме на; из ме ђу 
оста лог, за сту па иде ју да тре ба уки ну ти ста ја ћу вој ску и да тре ба 
ство ри ти кон фе де ра ци ју сло бод них зе ма ља.

Про јек ти о трај ном свет ском ми ру знат но гу бе у зна ча ју у XIX 
ве ку. Уме сто то га до ла зе до из ра жа ја дру ге тен ден ци је ко је се мо гу 
са мо у јед ном огра ни че ном сми слу до ве сти у ве зу са ра ни јом пре о-
ку па ци јом ме ђу на род но прав ног ор га ни зо ва ња у ци љу обез бе ђе ња 
трај ног ми ра. Пр во, у дру гој по ло ви ни тог сто ле ћа до ла зи у прак си 
до пр вих ви до ва ме ђу на род но прав ног ор га ни зо ва ња (о че му је ов-
де већ би ло ре чи), с тим што те ор га ни за ци је, ни су ства ра не у ци љу 
обез бе ђе ња ми ра већ ра ди ре гу ли са ња са рад ње по од ре ђе ним прак-
тич ним пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са. Дру го, као не по сре дан 
ре зул тат овог раз во ја у прак си ја вља ју се у ли те ра ту ри по чет ком 
XX ве ка, уме сто ра ни јих уто пиј ских пла но ва, пр ви по ку ша ји ана-
ли зе исто риј ске гра ђе о ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, као што је 
књи га Pa u la Re in scha о ме ђу на род ним јав ним уни ја ма, об ја вље на 
1911. го ди не. Тре ће, кон крет не по ли тич ке ак ци је др жа ва у ци љу ја-
ча ња ми ра удру же ним на по ри ма у то вре ме ни су би ле усме ре не ни 
на ства ра ње оп штих ме ђу на род них ор га ни за ци ја ни ти на оства ре-
ње иде а ла ве чи тог ми ра, већ су ишле за тим да за јед нич ком са рад-
њом ре гу ли шу не ка прак тич на пи та ња ка ко би по бољ ша ле усло ве 
за очу ва ње ми ра, а исто та ко и убла жи ле не га тив не ефек те ра та 
по чо ве чан ство (нај по зна ти ји при ме ри те вр сте су Ха шке ми ров не 
кон фе рен ци је 1899. и 1907. го ди не). Нај зад, че твр то, већ по чет ком 
XIX ве ка ја вља ју се тзв. ми ров не ак ци је чи ји је циљ био мо би ли-
са ње јав ног мне ња про тив ра та, а у ко рист ми ра ра ди ути ца ња на 
вла де и по ли тич ке пар ти је. Пр ви та кав по крет ја вља се 1815. го ди-
не ка да је ство ре но Њу јор шко ми ров но дру штво, за тим се слич на 
дру штва ства ра ју у Лон до ну 1816, Па ри зу 1821. и Же не ви 1830, 
док је у Лон до ну 1843, одр жан пр ви Ме ђу на род ни кон грес за мир. 
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Овај па ци фи стич ки по крет, ко ји је био нај ја чи у САД и Ен гле ској, 
је у то вре ме имао ре ли ги о зни и ра ди кал ни ка рак тер (су прот ста-
вљао се вој ној оба ве зи и би ло ка квој по др шци вој ним при пре ма ма 
и ак тив но сти ма). Сре ди ном про шлог ве ка он знат но је ња ва, да би 
по но во ожи вео кра јем истог сто ле ћа, пре све га у ослон цу на па-
ци фи стич ке иде је со ци ја ли стич ких пар ти ја ко је су би ле у успо ну.

ПОЧЕТНЕПОЈАВЕМЕЂУЗАВИСНОСТИ
ИПОВЕЗАНОСТИДРЖАВАИНАРОДА

Мо дер но ка пи та ли стич ко дру штво, ди на ми ком свог еко ном-
ског и тех но ло шког раз во ја, до ве ло је до ре ла тив но ви со ког сте-
пе на ме ђу за ви сно сти и по ве за но сти др жа ва и на ро да. Ин те ре си 
еко ном ског и дру гог раз во ја све ви се су упу ћи ва ли др жа ве на ме-
ђу на род ну са рад њу, али су до во ди ли и до про ти ву реч них по зи ци ја. 
Ства рао се све ши ри и гу шћи сплет ра зно вр сних од но са са рад ње уз 
по чет не ви до ве њи хо вог ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња, али су 
исто вре ме но ра сле и екс пан зи о ни стич ке тен ден ци је, угро жа ва ју ћи 
ста бил ност ме ђу на род них од но са на све ши рем пла ну. По ред про-
це са гло ба ли за ци је еко ном ских од но са на ба зи раз ра ста ња свет-
ског тр жи шта, свет ску ди мен зи ју по при ма ју и по ли тич ки од но си 
и то ка ко у усло ви ма ми ра та ко и усло ви ма ра та. Авет свет ског 
ра та све ја сни је се ис по ља ва у фа зи им пе ри ја ли стич ког ка пи та ли-
зма по чет ком XX ве ка. У та квим усло ви ма ме ђу на род ни од но си 
су све из ра же ни ја ком по нен та дру штве не за јед ни це и ну жно при-
вла че све ви ше па жњу и ин те ре со ва ње ка ко ши ре јав но сти та ко и 
на уч но и стра жи вач ке ми сли. Они ви се ни су ин те ре сант ни са мо као 
исто риј ска гра ђа већ и као спе ци фи чан вид ак ту ел не дру штве не 
ствар но сти и тен ден ци ја ње ног бу ду ћег раз во ја. Ма ко ли ко про жет 
про ти ву реч но сти ма и по ве зан до ста ру ди мен тар ним ве за ма, свет 
се све ви ше по чи ње ис по ља ва ти као за јед ни ца ко ја има сво ју по-
себ ну ло ги ку функ ци о ни са ња и раз во ја. Пре ма то ме, сам пред мет 
на у ке о ме ђу на род ним од но си ма ево лу и рао је у јед ну спе ци фич но 
и ја сни је из ра же ну, са др жај ни ју и ком пакт ни ју ма те ри ју.

За тим, иако је тај мо ме нат са др жан већ у прет ход ној кон ста-
та ци ји, тре ба по себ но ис та ћи ефе кат ево лу ци је ме ђу на род но прав-
ног ору жа ног су ко ба у прав цу свет ског и то тал ног ра та на по раст 
дру штве не и на уч не за ин те ре со ва но сти за зби ва ња на ме ђу на род-
ном пла ну. Тен ден ци ја раз во ја у том прав цу би ла је ви дљи ва већ 
по чет ком овог ве ка и про бле ми ра та и ми ра по ста ли су са став ни 
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део основ ног пи та ња на ци о нал не и оп ште људ ске ег зи стен ци је и 
про гре са. Ка сни ји раз вој је са мо по твр дио осно ва ност те пре о ку-
па ци је. Сто га су се у цен тру пр вих ак тив но сти ко је су во ди ле ства-
ра њу на у ке о ме ђу на род ним од но си ма на ла зи ла упра во та пи та ња 
— ра та и ми ра.

Нај зад, у то вре ме до стиг ну ти сте пен раз во ја дру штве них на-
у ка и, по себ но, па ра ле лан про цес фор ми ра ња мо дер не по ли тич ке 
на у ке, ство ри ли су по треб не усло ве за по ја ву и по сте пе ни раз вој 
ове но ве на уч не ди сци пли не. Овај мо ме нат, да се на у ка о ме ђу-
на род ним од но си ма по ја вљу је у усло ви ма ка да су срод не на уч не 
ди сци пли не би ле већ фор ми ра не од но сно до сти гле од ре ђен сте пен 
раз во ја, имао је и сво је дру ге, про прат не ефек те у том сми слу што 
је у овој по чет ној фа зи ја ко би ла из ра же на тен ден ци ја пре но ше-
ња кон це па та и ме то до ло шких по сту па ка по ме ну тих ди сци пли на 
(на ро чи то ме ђу на род но прав ног пра ва и ди пло мат ске исто ри је) на 
те рен ме ђу на род них од но са. Но, ово је са мо уз гред на на по ме на о 
ко јој ће ка сни је још би ти ре чи у кон тек сту идеј них ути ца ја ко ји ма 
је ова мла да ди сци пли на би ла из ло же на.

Мо гло би се још на по ме ну ти да су вр ло ве ро ват но и две Ха-
шке ми ров не кон фе рен ци је (1899. и 1907. го ди не) пред ста вља ле је-
дан од не по сред них фак то ра ства ра ња од го ва ра ју ће кли ме од но сно 
под сти ца ја ве ћем и спе ци фич ни јем ин те лек ту ал ном ан га жо ва њу 
на по љу ме ђу на род них од но са.

Све ово го во ри о на ста ја њу објек тив них и су бјек тив них усло-
ва, мо гућ но сти и под сти ца ја запо ја ву и раз вој на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма, с тим што је у тој ра ној фа зи ре зул тат њи хо вог 
де ло ва ња био ви ше у на го ве шта ју не го у оства ре њу, да би тек у 
сле де ћем пе ри о ду по сле пр вог свет ског ра та да љи раз вој из ра же-
них тен ден ци ја до вео до кон крет них ви до ва и ши рег про це са раз-
во ја ове на уч не ди сци пли не. Сто га по је ди ни пи сци чак за не ма ру ју 
ову фа зу и узи ма ју пе ри од из ме ђу два ра та као по че так раз во ја на-
у ке о ме ђу на род ним од но си ма. На ма се, ме ђу тим, чи ни да не тре ба 
за не ма ри ти ни то што се ма кар са мо у за мет ку по ја ви ло на том пла-
ну у пр вим де це ни ја ма XX ве ка, тим ви ше што по сто ји не сум њив 
кон ти ну и тет из ме ђу тих по ја ва и оних ка сни јих у пе ри о ду из ме ђу 
два ра та.

По че ци на у ке о ме ђу на род ним од но си ма обич но се ве зу ју за 
по ја ву од ре ђе них ин сти ту ци ја и пр вих мо но граф ских ра до ва из те 
обла сти. Го ди не 1910. осно ва на је у Њу јор ку Кар не ги је ва за ду жби-
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на за ме ђу на род них (Car ne gie J En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce), 
а убр зо за тим и Фон да ци ја за свет ски мир (World Pe a ce Fo un da tion) 
у Бо сто ну.

Ове ин сти ту ци је има ле су два основ на, ме ђу соб но те сно по-
ве за на ци ља: обез бе ђе ње и ја ча ње ме ђу на род ног ми ра, пре све га 
пу тем из на ла же ња но вих, ефи ка сних на чи на за мир но ре ша ва ње 
спо ро ва и уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње ка ко у ин те ре су ми ра 
та ко и у ин те ре су оп ште до бро би ти. У сва ком слу ча ју, као што се 
и из са мих њи хо вих на зи ва ви ди, у цен тра па жње ових ин сти ту-
ци ја био је свет ски мир. Њи хо ва ак тив ност је пр вен стве но би ла 
усме ре на ка уна пре ђе њу ми ра у све ту. Ма да је у тој ак тив но сти 
би ла за сту пље на и ком по нен та про па ги ра ња иде је о свет ском, ми-
ру пу тем удру же не ме ђу на род не ак ци је, ипак је те жи ште њи хо ве 
ори јен та ци је би ло на раз ви ја њу на уч не ми сли у овој обла сти и то 
по ма га њем и сти му ли ра њем раз во ја од го ва ра ју ће на уч не пу бли ци-
сти ке као и ор га ни зо ва њем на уч них ску по ва. Циљ је био да се тим 
пу тем раз ви је и оја ча свест о зна ча ју и нео п ход но сти ми ра у све ту, 
као и да се ука же на кон крет не мо гућ но сти за по сти за ње та квог ме-
ђу на род но прав ног по рет ка у ко ме кон фликт ни ин те ре си и спо ро ви 
не ће до во ди ти до ра та.

Осим пу бли ка ци ја ко је су у том пе ри о ду об ја вље не под окри-
љем ове две ин сти ту ци је по себ но тре ба ис та ћи и оне Pa u la Re in-
scha »World Po li tics at the End of the Ni ne te enth Cen tury In flu en ced by 
the Ori en tal Si tu a tion« (1900) и »Pu blic In ter na ti o nal Uni ons« (1911), 
ко је не ки хро ни ча ри на у ке о ме ђу на род ним од но си ма сма тра ју пи-
о нир ским де ли ма у ли те ра ту ри из ове на уч не обла сти. Исто та ко 
се у том пе ри о ду по ја вљу је и књи га ен гле ског пи сца Nor ma na An-
gel la »The Gre at Il lu sion: A Study of the Re la tion of Mi li tary Po wer to 
Na ti o nal Advan ta ge« (1908), у ко јој он за сту па иде ју ме ђу на род но-
прав ног ми ра на осно ва ма ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи је. Нај зад, 
да по ме не мо и књи ге Char le sa Ric he ta »Le passé de la gu er re et l'ave-
nir de la pa ix« (1907) и Le o nar da Wo ol fa »In ter na ti o nal Go vern ment« 
(1916).

За раз у ме ва ње основ них ка рак те ри сти ка ко је је на у ка о ме ђу-
на род ним од но си ма има ла ка ко у про це су свог фор ми ра ња. Ка сни-
је ва жно је има ти на уму чи ње ни цу да се она не са мо по ја ви ла 
већ и оства ри ла свој нај ши ри и нај пот пу ни ји раз вој у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. Сто га су се у њој од ра жа ва ле по ли тич ка и 
идеј на ми сао те сре ди не. По себ но је ви дан ути цај аме рич ке по ли-
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тич ке фи ло зо фи је од но сно по ли тич ких на у ка, а у од ре ђе ном сми-
слу и ме ђу на род но прав не шко ле да тог раз до бља.

У мла дој по ли тич кој на у ци Аме ри ке кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка при сут ни су би ли оста ци и ути цај и при род но прав не шко-
ле и иде а ли стич ке фи ло зо фи је Кан та и Хе ге ла. Ме ђу тим, по себ на 
за јед нич ка ка рак те ри сти ка те по ли тич ке ми сли би ла је ње на ре
формистичка оријентација, ко ја је ву кла ко ре не из по ли тич ког 
ли бе ра ли зма XIX ве ка, а ко ји се ве ли ким де лом за сни вао на прет-
по став ка ма ра ци о на ли зма и исто риј ског де тер ми ни зма у сми слу 
ну жно сти стал не уз ла зне ли ни је про гре са ка ми ру, де мо кра ти ји и 
из о би љу. Су шти на ре фор ми стич ког прав ца је би ла у од ба ци ва њу 
ап стракт ног и књи шког при ла за из про шлог ве ка и у усме ра ва њу 
на уч не ми сли ка прак тич ној ре фор ми од но са у дру штву, тј. ка по-
бољ ша ва њу и уса вр ша ва њу дру штве них, еко ном ских и по ли тич-
ких ин сти ту ци ја.

На у ка о ме ђу на род ним од но си ма је у том сми слу де ли ла суд-
би ну по ли тич ких на у ка у це ли ни, ма да је она тр пе ла и дру ге спе ци-
фич не ути ца је, као што је ути цај ме ђу на род но прав них кон цеп ци ја 
и при ла за. Пре ма то ме, основ на ка рак те ри сти ка на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма на овом по чет ном ступ њу ње ног раз во ја је ње на 
ре фор ми стич ка ори јен та ци ја уна пред на зна че ном сми слу. Упро-
шће но го во ре ћи, ли ни ја раз ми шља ња ових пр вих пи са ца на по љу 
ме ђу на род них од но са би ла је сле де ћа: рат је очи глед но зло ко јег 
чо ве чан ство тре ба да се осло бо ди, а по што је чо век ра ци о нал но 
би ће основ но је — за оства ре ње ме ђу на род ног ми ра и са рад ње — 
да се раз ви је ње го ва свест (ти ме и ме ђу на род на свест) о то ме да 
је рат ира ци о нал на и ана хро нич на ствар, као и свест у су штин-
ској хар мо ни ји људ ских ин те ре са (сход но то ме и ин те ре са ме ђу 
др жа ва ма); осим то га, тре ба ство ри ти и уса вр ши ти ин стру мен те за 
обез бе ђе ње ми ра и уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње, а то су пре 
све га пра во и ме ђу на род не ин сти ту ци је. Сход но то ме, по треб но је: 
раз ви ја ти ме ђу на род ну свест пу тем ши ре ња и уна пре ђе ња аде кват-
ног обра зо ва ња, ја ча ти ме ђу на род но пра во пу тем ње го ве ко ди фи-
ка ци је, ино ва ци је и оба ве зне сна ге, као и пу тем уса вр ша ва ња по-
сто је ћих и ства ра ња ши ро ке мре же но вих ме ђу на род них уста но ва 
(ме ђу на род не ор га ни за ци је, суд, ар би тра жа). Та ко ће људ ски ра зум 
мо ћи да пу тем пра ва и ин сти ту ци ја ели ми ни ше кон флик те и оства-
ри све стра ну са рад њу ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма.8)

8) Ко ли ко се иде а ли стич ки по јед но ста вље но гле да ло на про блем ра та и ми ра, као и на 
уло гу на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и од го ва ра ју ћих уста но ва упо сти за њу трај ног 
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Из ре че но га већ ја сно про из ла зи да се у пр вим тек сто ви ма ко-
ји обе ле жа ва ју по ја ву ли те ра ту ре о ме ђу на род ним од но си ма ни је 
ра ди ло о ана ли зи кон крет ног чи ње нич ног ма те ри ја ла из ове дру-
штве не обла сти, од но сно о ис тра жи ва њу су шти не тих по ја ва и 
утвр ђи ва њу њи хо вих узроч но-по сле дич них ве за и тен ден ци ја раз-
во ја, као ни о по ку ша ју те о рет ског уоп шта ва ња на ба зи ис тра жи-
вач ких ре зул та та, већ су основ ни циљ и свр ха да се из на ђу и раз-
ра де нај и де ал ни ја ре ше ња за уре ђе ње од но са ме ђу др жа ва ма. То 
су у су шти ни би ли ре цеп ти и ше ме ка ко да се оства ри по ста вље ни 
циљ ме ђу на род не, за јед ни це - свет ми ра и са рад ње. Све у све му, 
по ла зе ћи са ра ци о на ли стич ких прет по став ки, раз ра ђи ва на је јед на 
иде а ли стич ка ше ма са до ста пра ва а ма ло по ли тич ке ми сли. Ова 
свој ства ка рак те ри шу у ве ли кој ме ри на у ку о ме ђу на род ним од но-
си ма и у сле де ћој фа зи, на ро чи то у 1920-тим го ди на ма.

Zoran Milosavljevic
SUBJECTS OF INTERNATIONAL RELATIONS

Sum mary
Evenmore,Platonfoundthatthepoliticscanandmustbe
learnedforthecommongoodofthepoliticalcommunity.
Themainfieldofancientpoliticswasthepoliticalcommu
nity.Thatpsychologicalsenseofhigherprotectionwhen
wearewithsomeoneandwhensomeoneleadus,someone
whoknows theway,and thefirstwallof the foundation
isthefirstpoliticalcommunity.Livedexperienceofcom
munion in the familyand the tribecontributes toaman
toacceptsthepolisasapoliticalcommunity.Existential
necessityforcesthemtosurvive.
Theauthorofthistextwantstoemphasizetheimportance
inunderstandingthefunctioningofpoliticalcommunities
asakeyfactorintoday’smodernpoliticalspherepositi
oning, especially for small countries that apparently do
notbelongtotheleagueofsuperpowers,areintheform
oftransitionthatareoftenaconsequenceofthesame,or
mustbeadequatelyprepared to identifyactionofsuper
powers,aswellas readiness to respondpromptly in the

свет ског ми ра по ка зу ју и ове ре чи из пи сма ко је је Цар не гие упу тио чла но ви ма Са ве та 
(Thru ste es) сво је но во о сно ва не за ду жби не: »Ка да... рат бу де ели ми ни сан као не до сто-
јан ци ви ли зо ва них љу ди, чла но ви Са ве та це та да раз-мо три ти ко је је сле де ће нај ве ће 
зло или зла чи је би от кла ња ње — или ко ји би но ви по зи ти ван еле мент или еле мен ти 
ако се уне су, или под стак ну, или све за јед но — у нај ве ћој ме ри уна пре ди ли про грес, 
уз ди за ње и сре ћу чо ве ка, и та ко да ље из сто ле ћа у сто ле ће... мо ји чла но ви Са ве та ће ... 
од ре ди ти ка ко ће нај бо ље по мо ћи чо ве ку у ње го вом не по сред ном уз ла зном хо ду ка све 
ши рим ступ ње ви ма раз во ја. (YearBookfor 1911, Car ne gie En dow ment for In ter na ti o nal 
Pe a ce, Was hing ton D. C, 1912, p. 3).
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modernglobalpoliticalsystemandtofounditsplace.In
thisway, they fight for its existence, before all, the exi
stenceofitspeople.Inhisargument,theauthorshowsthe
creationofpoliticalcommunities,aswellastheneedfor
thedevelopmentofinternationallawandinternationalre
lations.Formoredetailedstudyof thepoliticalcommu
nityispayingattentiontotheimportanceofdiplomatichi
story,politicalaspectsofrelationsbetweencountries,the
importanceoftheinternationalcommunityasaregulator
ofworldpeaceandsuccessinit,appearinterdependence
andconnectionstatesandnations.
Keywords:Political community, international law, inter
nationalcommunity,diplomatichistory,interdependence,
state, society, social relations, people, alliances, sovere
ignty,sovereignty,legaldoctrines.
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Преговарањекаовидкомуникације,јеприсутноодна
станкачовекабезобзирадалиотомеговориликре
ационисти (односБога и човека) или еволуционисти
(односчовекаичовека).Преговарањекаоједнавеома
значајнацивилизацијскатековинадоприносирешава
њумногихпривредних,политичких,војних,безбедно
снихидругихпроблема. Процеспреговарањапредста
вља врло ефикасанметод за решавање конфликата,
посебносепоказаоефикаснимурешавањуталачких
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шавањеидеалногисходасадостижнимисходом,паје
преговарањекомуникацијскипроцесизмеђудвојеили
вишеучесника,којинастоједауспоставеновиоднос
међу собом, односно ентитетима чије интересе ре
презентују, на мирољубив начин. Повеља УН, глава
33. иПрепорука класификације докумената из обла
стимеђународногправаСаветаЕвропе,препоручују
решавање спорова кроз: преговарање; добре услуге;
истраживање; посредовање; мирење; арбитража;
судскорешавањеирешавањеуоквирумеђународних
организација.
Кључнеречи:Преговори,преговарачкитимови,прего
варач,политика,право,субјект,терориста
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Pр ви исто риј ски фраг мен ти о пре го ва ра њу се на ла зе на Да ле-
ком ис то ку у зе мља ма та да сна жне мо нар хи је са те о крат ским 

си сте ми ма упра вља ња. У то вре ме и пре го во ри и ди пло мат ска ак-
тив ност би ли су за ви сни од ин те ре са вла да ра и ње го вог схва та ња 
тр го ви не и ра та. Та прак са је оста ла ин те ре сант на све до по чет ка 
XXI ве ка. Исто ри ча ри зна ју да су пр ви тр го вач ки пу те ви 6 000 го-
ди на пре Хри ста би ли на ли ни ји за пад на Ки на-Ана до ли ја (Тур ска), 
што су ве не ци јан ски тр гов ци по пут Мар ка По ла знат но ка сни је на-
зва ли «пут сви ле». Пр ва раз ме на ро бе под ра зу ме ва и ко му ни ка ци ју 
и пр ве об ли ке пре го ва ра ња о ства ри ма од за јед нич ког ин те ре са.1)

Преговарањекао вид ко му ни ка ци је, је при сут но од на стан ка 
чо ве ка без об зи ра да ли о то ме го во ри ли кре а ци о ни сти (од нос Бо га 
и чо ве ка) или ево лу ци о ни сти (од нос чо ве ка и чо ве ка). Оно је по-
сто ја ло и у вре ме ни ма за ко је ни на по чет ку XXI ве ка не ма ма те-
ри јал них до ка за. Тврд њи иде у при лог са ма при ро да чо ве ка ко ја се 
од оста лих вр ста раз ли ку је по се до ва њем емо ци ја и све сти као и у 
раз ви је ној ко му ни ка ци ји (го во ру). Из то га не ми нов но про из и ла зи 
по тре ба за ин тер пер со нал ним од но сом, ко ји је у сво јој раз вој ној 
фа зи об у хва ћен ни зом со ци о ло шких (сре ди на, вас пи та ње, тра ди-
ци ја, вред но сти) и пси хо ло шких фак то ра (по сто ја ње лич но сти, 
Бо го о бра зност, емо ци је, ин те ли ген ци ја) ко ји по том ге не ри шу ве-
шти не (мо ћи) као што је пре го ва ра ње. То го во ри да је пре го ва ра ње 
свевременско,свудаприсутноисаставнидеомеђусобниходноса
уну тар при ро де, дру штва и чо ве ка. И по ред то га што је пре го ва ра-
ње од са мог по сто ја ња чо ве ка у ње го вој функ ци ји не за о би ла зан 
део ње го ве сва ко днев не ко му ни ка ци је, те о ри ји пре го ва ра ња се у 
про шло сти ни је при да ва ла по треб на па жња, па на у ка ко ја се ба ви 
1) Осни ва њем пр вих по зна тих гра до ва као што је Ур (осно ван око 3500 г.п.х. на оба ли 

Еуфра та, су мер ска ци ви ли за ци ја по ре клом из за пад них де ло ва Ин ди је) у ко ме су у нај-
ра ни јем пе ри о ду вр хов ни све ште ни ци, ка сни је кра ље ви, по ред оста лог бри ну ли и о 
упра вља њу гра дом, тр го ви ни, суд ским спо ро ви ма, о от по чи ња њу рат ног по хо да и сл. 
На пре ко пр вих др жа ва древ не еги пат ске ци ви ли за ци је (око 3400 г.п.х., краљ Ме нес), 
на стан ка ми ној ске ци ви ли за ци је (град Ки о сос, око 2000 г.п.х.), ра не ци ви ли за ци је на-
ро да Ин ди је (гра до ви Ха ра па и Мо хен џо-Да ро, око 2000 г.п.х.), ци ви ли за ци је Ва ви ло на 
(вла дар Хам пу ра би вла дао од 1709-1699 г.п.х., је у свом За ко ни ку по све тио по себ ну 
па жњу ко ди фи ка ци ји на ро чи то уго во ра), хе тит ске ци ви ли за ци је (цар Ха ту ши ли око 
1550 г.п.х.) и др. По сто је из во ри ко ји ука зу ју да по сто ја ње ди пло ма ти је, а са мим тим 
и пре го ва ра ња тре ба ве зи ва ти за по ја ву нај ста ри јих др жа ва. Сма тра се да Те лал-Ама-
рин ска пре пи ска из XV-XVI ве ка пре н.е. пред ста вља нај ста ри ји са чу ва ни из вор ко ји то 
по твр ђу је (Ива ниш Ж. – Су бо шић Д., Безбедноснопреговарање, ФЦО, Бе о град, 2006, 
стр. 68) 
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овом про бле ма ти ком ка сни за по тре ба ма дру штва, јер су пре го во ри 
ве о ма ефи ка сна ме то да у ре ша ва њу кон фли ка та. 

СУБЈЕКТИПРЕГОВАРАЊА

Да би не ко за и ста по стао су бјект пре го ва ра ња он мо ра има ти 
сле де ће осо би не: Организованост (спо соб ност су бјек та да до не се 
од лу ку, исту усво ји и спро ве де у де ло); Независност (од дру гих та-
квих су бје ка та ра ди нео ме та ног од лу чи ва ња. Ва жно је на по ме ну ти 
јак и не ка да пре су дан ути цај тре ће стра не у од лу чи ва њу као ва жном 
еле мен ту у про це су до но ше ња од лу ке што нас упу ћу је на по сто ја-
ње при ви да су бјек ти ви те та без об зи ра далијеречосвесномилина
некиначинпринудномпоступању);Преговарачкикарактер(има ју 
сви они чи ни о ци ко ји сту па ју у пре го ва ра ње па чак и у усло ви ма 
ка да ни су не по сред ни уче сни ци – уче сни ци ко ји по сред но спро-
во де уплив, ме ша ње, оме та ње и сва ки дру ги ути цај на пре го во ре) 
и Преговарачкизначај(по ли тич ки, еко ном ски, вој ник, кул тур ни и 
сва ки дру ги зна чај по пре го ва ра ње тј. су бјект ко ји је но си лац од ре-
ђе ног ин те ре са а ко ји је спо со бан за пре го во ре и пре го ва рач ки про-
цес од но сно да по се ду је моћ би ло она аутох то на-ха ри зма тич на, де-
ле ги ра на-из бор на, на мет ну та и сл).2) Су бјек ти пре го ва ра ња се де ле 
у нај оп шти јем сми слу пре ма об ли ку ор га ни зо ва ња, те ри то ри јал но 
ис по ље ним ин те ре си ма и ути ца ју на: Локалне субјектепрегова
рања (По је ди нац, гру па, ор га ни за ци ја); Националне (државне)
субјектепреговарања(Др жа ва са свим еле мен ти ма су бјек ти ви те-
та, Стран ке (по ли тич ке пар ти је) на др жав ном ни воу, На ци о нал ни 
од бо ри, Осло бо ди лач ки по кре ти и при вре ме не вла де, При ват на 
пред у зе ћа и ком па ни је, Еко ло шки по кре ти, Цр кве не ор га ни за ци је 
и вер ске за јед ни це, Фон да ци је, При ват ни уни вер зи те ти и Фик тив-
ни су бјек ти (гру пе на ста ли као ре зул тат бор бе за власт, чак и у 
усло ви ма ка да де лу ју из ино стран ства и гру пе (по крет, стран ка, 
од бор) ко ји се про гла ша ва ју за но си о ца од ре ђе ног ин те ре са а не ма-
ју моћ су бјек та); Регионалнесубјектепреговарања(Ор га ни за ци ја 
ви ше су сед них др жа ва (на свим дру штве ним по љи ма), Ор га ни за-
ци ја ви ше при ват них пред у зе ћа (ком па ни ја) из су сед них др жа ва, 
Ор га ни за ци ја ви ше не вла ди них ор га ни за ци ја из су сед них др жа ва 
и Ор га ни за ци ја ви ше при ват них уни вер зи те та); Интернационалне
(међународнемеђудржавне)субјектепреговарања(Ме ђу на род не 
2) Вој нин Ди ми три је вић и Ра до слав Сто ја но вић, “Ме тод на у ке о ме ђу на род ним од но си-

ма”, Међународниодноси, 4. из да ње, Слу жбе ни гла сник СРЈ, Бе о град, 1996, стр. 85-89.



- 198 -

ПРЕГОВОРИКАОМЕТОДРЕШАВАЊАКОНФЛИКАТАРадославГаћиновић

(ме ђу др жав не) јав не ор га ни за ци је и Ме ђу на род не по ли тич ке, еко-
ном ске, цр кве не, на уч не, спорт ске, еко ло шке ор га ни за ци је); Тран
снационалне,супранационалне(наднационалне)субјектепрегова
рања(Су пра на ци о нал не еко ном ске, спорт ске, не вла ди не, цр кве не, 
струч не, ор га ни за ци је и Тран сна ци о нал ни по ли тич ки по кре ти.)3) 

Ове зна чај не тврд ње мо гу би ти је дан од ин ди ка то ра у пре вен-
ци ји су ко ба али се по ста вља пи та ње ка да и под ко јим усло ви ма ће 
две или ви ше стра на от по че ти пре го во ре без об зи ра да ли се ра ди 
о пре вен ци ји или из би ја њу спо ра, кри зе или су ко ба? И да ли ће 
уоп ште упо тре би ти пре го во ре као сред ство ко му ни ка ци је и из на-
ла же ња ре ше ња? На рас по ла га њу им сто је и дру га сред ства мир ног 
ре ше ња ко ја се прин ци пи јел но пре по ру чу ју и на ко је се су ко бље не 
стра не оба ве зу ју и по зи ва ју пре ма мно гим ме ђу на род но при зна тим 
ак ти ма (По ве ља УН, гла ва 33. и Пре по ру ка кла си фи ка ци је до ку ме-
на та из обла сти ме ђу на род ног пра ва Са ве та Евро пе, R(97)11, гла ва 
14, стр. 31.),4) и то: преговарање;добреуслуге;истраживање;по
средовање;мирење;арбитража;судскорешавањеирешавањеу
оквирумеђународнихорганизација. Сва ки од на ве де них сред ста ва 
има сво је прав не нор ме и окви ре, ја сне про це ду ре и над ле жно сти 
ко јих су ко ри сни ци, од но сно стра не у спо ру, ду жни да се при др-
жа ва ју. У свим на ве де ним сред стви ма пре го ва ра ње ар би три ра као 
основ ни (у не ки ма као пре о вла ђу ју ћи) еле мент у ко му ни ка ци ји и 
спо ра зу ме ва њу уну тар са мих про це са, до ко нач ног мир ног ре ше-
ња. 

ВЕШТИНАПРЕГОВАРАЊА

Ве шти на пре го ва ра ња ко ри сти се у ди пло ма ти ји и у укуп ној 
ко ре спон ден ци ји у обла сти ме ђу на род них од но са. По себ но је ва-
жно да сво је вр сни ме ђу на род ни стан дар ди ко му ни ци ра ња бу ду 
при ме ње ни и у јед ном ве о ма зна чај ном сек то ру као што је без бед-
ност. Пре го во ри по себ но до ла зе до из ра жа ја у ткз. та лач ким си ту-
а ци ја ма, од но сно те ро ри стич ким на па ди ма у ко ји ма се кид на пу ју 
ли ца ко ја су се за те кла на ме сту од ви ја ња те ро ри стич ке ак ци је. До-
са да шња прак са је по твр ди ла да се при ли ком осло ба ђа ња та ла ца 
упо тре бом си ле у про се ку спа ша ва око 25%, а у си ту а ци ја ма кад 
3) Љу би ви је Аћи мо вић, Наука о међународним односима – Теорије и истраживачки

правци, На уч на књи га, Бе о град, 1987, стр. 83.
4) www.soe.int/t/e/le gal/ co-ope ra tion/pu blic in ter na ti o nal law /texts &do cu ments/2006/

Analyti cal CAH DI %20 2006 %2015%20E.pdf (сајт по се ћен 09.02.2007,17:15 ча со ва). 
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се пре го ва ра с от ми ча ри ма ра ди осло ба ђа ња та ла ца, спа ша ва се 
пре ко 50% та ла ца.5) У пе ри о ду из ме ђу 1970. и 1980. го ди не те ро ри-
сти су из ве ли око 130 ве ћих от ми ца. Због то га је тај пе ри од на зван 
„де це ни ја та ла ца“. Кад су пре го во ри ефи ка сни у та ко сло же ним 
си ту а ци ја ма, не ма сум ње да у не ким је дин стве ним при ли ка ма мо гу 
да да ју и бо ље ре зул та те. За успе шне пре го во ре по треб ни су вр хун-
ски об у че ни пре го ва ра чи. Мно ги при ме ри успе шног пре го ва ра ња 
от кри ва ју да су пре го ва ра чи има ли из ве сно вој но ис ку ство или бар 
со лид но вој но обра зо ва ње. Од су штин ске је ва жно сти да про цес 
пре го ва ра ња не по при ми ка рак те ри сти ке „два па ра лел на мо но ло-
га са по вре ме ним збу њу ју ћим укр шта њи ма“,6) што се ве о ма че сто 
до га ђа у пре го во ри ма са те ро ри сти ма ко ји по ста вља ју не ра зум не 
зах те ве др жа ви у за ме ну за осло ба ђа ње та ла ца. Пре го ва ра ње се 
учи као и сва ка дру га ве шти на. Да кле, „преговарањепредставља
усаглашавањеидеалногисходасадостижнимисходом,пајепре
говарањекомуникацијскипроцесизмеђудвојеиливишеучесника,
којинастоједауспоставеновиодносмеђусобом,односноенти
тетима чије интересе репрезентују, намирољубив начин.“7) Од 
пре го во ра се не сме оче ки ва ти пре ви ше. Тој ак тив но сти и ње ним 
до ме ти ма по треб но је да ти ре ал не ди мен зи је. Струч ња ци из ове 
обла сти Ро џер Фи шер (RogerFisher) и Ви ли јам Ури (WiliamUry) 
сма тра ју да је раз лог пре го ва ра да се по стиг ну не што бо љи ре зул-
та ти од оних ко ји се мо гу по сти ћи без пре го ва ра ња.8) Пре го во ри 
под ра зу ме ва ју по сто ја ње сло бод не во ље сва ког од уче сни ка да се 
укљу чи у пре го ва рач ки про цес. Са мо успе шно пре го ва ра ње омо гу-
ћа ва да сви уче сни ци, у из ве сном сми слу, бу ду по бед ни ци. У слу-
ча ју ак ти ви стич ког од но са пре ма ре ша ва њу кон флик та, без об зи-
ра о ком ни воу при сту па (ин тер пер со нал ни, ин тер ор га ни за циј ски, 
ин тер на ци о нал ни) или вр сти про бле ма је реч, мо гу да се уоче два 
5) У си ту а ци ја ма ка да су вла сти при хва ти ле зах тев от ми ча ра без пре го во ра и усло вља-

ва ња, та о ци су без бед но осло бо ђе ни у 89% слу ча је ва. Про це нат срећ но ре ше них слу-
ча је ва је до ста ви сок и он да ка да су вла сти при хва ти ле да са от ми ча ри ма пре го ва ра ју 
о усло ви ма пре го ва ра ња, чак 78 % та квих си ту а ци ја је раз ре ше но без смр ти та ла ца. 
Овај про це нат на гло па да ка да вла сти за у зму не по пу стљив став, од би ја ју пре го во ре и 
по ку ша ва ју да осло бо де та о це вој ном ак ци јом. Око 45 % та квих слу ча је ва за вр ша ва 
се без по сле ди ца по за то че не та о це (Да не Су бо шић, Ослобађањеталаца, Гло са ри јум, 
Бе о град 2003, стр. 96–97).

6) Т. Ман дић, Комуникологија–психологијакомуникације, тре ће из да ње, Гр меч-При вред-
ни пре глед, Бе о град, 2001, стр. 276. 

7) Жељ ко Ива ниш, „Зна чај пре го ва ра ња у ре ша ва њу су ко ба и кри за“, Војнодело, 2/2005, 
стр. 166. 

8) R. Fisher, W. Ury (With Bruce Ratton, Editor): Getting to Yes – Negotiating an agreement 
without giving in, Arrow Books Limited, London, p. 121.
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основ на на чи на пре го ва ра ња. Пр ви на чин је у те о ри ји по знат као 
позиционопогађање, ка да се про блем ре ша ва та ко да по ста је основ 
за но ве кон флик те. По јав ни об ли ци ово га ме то да је су по пу стљив 
и крут стил. Са свим дру га чи ји при ступ пред ста вља принципијелно 
преговарање ко је до во ди до ре ше ња кон флик та.9) Прин ци пи је лан 
стил пре го ва ра ња ка рак те ри шу сле де ће осо би не: одва ја ње љу ди 
од про бле ма; усме ра ва ње раз го во ра на ин те ре се а не на по зи ци је; 
про на ла же ње уза јам но ко ри сних оп ци ја и ин си сти ра ње на при ме-
ни објек тив них ме ри ла. У про це су са вре ме ног пре го ва ра ња по сто-
је так ти ке пре го ва ра ња и то: љу ба зност пре ма љу ди ма, чвр сто ћа 
пре ма про бле му; про ду жа ва ње пре го во ра не за ви сно од соп стве них 
; кон цен тра ци ја на ин те ре се а не на по зи ци је; ана ли за мо гу ћих ва-
ри јан ти и оп ци ја по вољ них по обе стра не; при ме на објек тив них 
кри те ри ју ма (пра ви ла, про це ду ре); тре ба про ши ри ва ти из бор ре-
ше ња уме сто тра га ња за јед ним ре ше њем; тра жи ти за јед нич ку ко-
рист; про ве ра ва ти да кон текст и си ту а ци ја од го ва ра ју соп стве ном 
спе ци фич ном уступ ку; про на ћи на чин да од лу чи ва ње бу де лак ше; 
од ре ди ти тзв. «цр ве ну ли ни ју» и «зо ну мин ског по ља»; упо зна ти 
нај бо љу/нај го ру ал тер на ти ву за уго во рен спо ра зум дру ге стра не; 
раз ра ди ти по ступ ке у слу ча ју да дру га стра на не при хва ти «пла ни-
ра ни пре го ва рач ки про цес»; оста ви ти мо гућ ност да се не ки де та-
љи утвр де и ка сни је; тре ба стро го во ди ти ра чу на о ме диј ском пу-
бли ци те ту и кон тро ли ин фор ма ци ја; у прин ци пу пре го ва рач ки тим 
у по чет ку при хва та од мах све, а за те же при кра ју пре го во ра или на 
по чет ку од би ја све, а по пу шта при кра ју пре го во ра, а при ме њу је се 
и ком би но ва на тех ни ка пре го ва ра ња («по пу стиш па за тег неш» или 
«за тег неш па по пу стиш»).10) 

На осно ву оп штих пре го ва рач ких за ко ни то сти пре го ва рач ки 
тим усва ја по себ ну так ти ку пре го ва ра ња: јачањесопственеполазне
позиције (из град ња ал тер на ти ва за све аспек те, при ступ ре ле вант-
ним цен три ма мо ћи, из град ња соп стве ног ста ту са као пре го ва ра ча 
и по др шка дру гих - са ве зни ци, ло би и сл.); променабалансаснага
усопственукорист (бор ба, ма ни пу ла ци је, из но ше ње чи ње ни ца и 
екс пер ти за, ис тра жи ва ње, ин тен зи ви ра ње од но са са дру гом стра-
ном, убе ђи ва ње, ја ча ње соп стве не по ла зне по зи ци је); стварање
конструктивнеклиме (уго ва ра ње пре ли ми нар них раз го во ра, тра-
9)  Исто.
10) Фи шер и Ви ли јем Ју ри; Путдоспоразума, 16. из да ње, ИП “Пре драг и Не над, Бе о град, 

1990. и Вла ди мир Пр ву ло вић, Економскадипломатија, ПС “Гр меч” и При вред ни пре-
глед, Бе о град, 2001. стр. 201-202.
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же ње ал тер на тив них ре ше ња, про ши ри ва ње под руч ја пре го ва ра-
ња у ви ше по ве за них пи та ња, отва ра ње мо гућ но сти, пер спек ти ва и 
ин фор ма ци ја и у слу ча је ви ма ка да је пре кид пре го во ра не ми но ван) 
и тражењеистварањекомпромиса (ком про мис у по је ди ним пи-
та њи ма, раз ме на по е на – Хо ман ско ва те о ре ма тј. кад сва ка стра на 
мо же да до би је од дру ге оно што је за њу вред ни је у за ме ну за оно 
што да је, да ва ње усту па ка ко ји се и она ко мо ра ју да ти).11) 

По ред так ти ке, пре го ва рач ки тим оба ве зно при ме њу је са вре-
ме ну технику у пре го ва рач ком про це су и то: «ло мље ње ле да» 
(фи гу ра тив но, icebreaking); енер ги зи ра ње гру пе; за ми сли ти се бе 
у њиховој ситуацији (персонализација); бити активан у дијалогу; 
не из во ди ти за кључ ке о на ме ра ма дру ге стра не на осно ву лич ног 
стра ха; не кри ви ти дру гу стра ну за соп стве не про бле ме; раз мо три-
ти обо стра на опа жа ња; са чу ва ти соп стве ни пред лог и ње го ву вред-
ност; спо зна ти, раз у ме ти, сво је и њи хо ве емо ци је; не од го ва ра ти на 
из ли ве емо ци ја; упо тре би ти сим бо лич не ге сто ве; ак тив но слу ша ти, 
по твр ди ти слу ша но и го во ри ти ја сно и са свр хом; при зна ти и њи хо-
ве ин те ре се; са гле да ва ње по тре ба, ин те ре са и стра хо ва ња (за бри-
ну то сти); по ста ви ти про блем пре ре ше ња; раз ми шља ти уна пред, 
не уна зад; би ти кон кре тан и ког ни тив но ги бак; из бе ћи пре ран суд 
о про бле му и тра га ти за нај бо љим ре ше њем; умно жи ти оп ци је кре-
ћу ћи се од по себ ног ка оп штем; по по тре би ме ња ти оп сег пред ло-
же ног спо ра зу ма (по де ли ти у ви ше ма њих це ли на); про на ла же ње 
иде је ко ја за до во ља ва раз де ље не ин те ре се; по ве зи ва ње раз ли чи-
тих ин те ре са и њи хо вих при о ри те та; умно жа ва ње иде ја кре а тив-
ним уз ле ти ма – «мо жда на олу ја» (brainstorming); сва ко пи та ње је 
за јед нич ко тра га ње за објек тив ним ме ри ли ма; про су ђи ва ти и би ти 
отво рен за дру га ра су ђи ва ња; по зи тив ним емо ци ја ма «га си ти» за-
тег ну тост и мо гу ћи пре кид пре го во ра; кроз здра ву ко му ни ка ци ју 
обо га ћи ва ти соп стве но ис ку ство; по зи тив на ис ку ства ис ко ри сти ти 
за ког ни тив ни и ду хов ни раст и раз вој, а ни ка да не под ле ћи при ти-
ску.12) Ако про цес пре го ва ра ња за пад не у кри зу и дру га стра на ни-
шта не при хва та пре го ва рач ки тим: не на па да њи хо ве по зи ци је већ 
раз ми шља ко сто ји иза њи хо вих иде ја; не бра ни сво је за ми сли већ 
тра жи кри ти ку и са вет; не на па да лич ност већ про блем, по ста вља 
11)  Ж. Ко ва че вић, Међународнопреговарање, ИП “Фи лип Ви шњић”, и ДА МСП СЦГ, Бе-

о град, 2004, стр. 136-140.
12) Бла жо Ра до вић, Преговарањекаосредстворешавањамеђународнихсукобаизазваних

тероризмом, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град, 2009. стр. 93. 



- 202 -

ПРЕГОВОРИКАОМЕТОДРЕШАВАЊАКОНФЛИКАТАРадославГаћиновић

пи та ња и пра ви па у зу,13) а ако дру га стра на ко ри сти «пр ља ву» так-
ти ку тре ба: ис тр пе ти (уоби ча је на ре ак ци ја); уз вра ти ти на исто ве-
тан на чин (уоби ча је на ре ак ци ја), али и на гла си ти по сле ди це та кве 
так ти ке и пре го ва ра ти о њој са дру гом стра ном ка ко би се ис пи та ла 
до след ност и по жељ ност исте за да ље пре го ва ра ње, ан ти те зи ра ти 
очи глед не са бо та же пре го ва ра ња и не би ти «жр тве но јаг ње».14) 

То ком пре го ва рач ког про це са тре ба из бе га ва ти: па сив ност у 
ди ја ло гу, от пи си ва ње ре ле вант них ин фор ма ци ја, ре де фи ни са ње 
тј. ди гре си је (гу би так усме ре но сти) и да ва ње од го во ра ко ји ни су 
у ве зи са пи та њем. Тре ба из бе га ва ти пре те ра ну емо тив ност, ра ци-
о нал ност, де та љи са ње, ге не ра ли за ци ју, ап страк ци ју, ма ни пу ла ци-
ју,15) пре те ра но хва ље ње дру ге стра не на кон за кљу че ња спо ра зу ма; 
при хва та ње пр ве по ну де, пре го ва ра ње ра ди пре го ва ра ња; кру тост 
(сма њен про стор за пре го во ре и уступ ке); пре ра но да ва ње усту па-
ка, усту пак не сме да бу де део соп стве не укуп не по зи ци је; осе ћај 
оба ве зно сти за да ва њем усту па ка; не бри га о бро ју усту па ка обе 
стра не и ква ли та тив ној ра зли ци из ме ђу усту па ка.16)

ПРЕГОВОРИСАТЕРОРИСТИМА

Сва ка ко да се пре го ва рач ки ци клус са те ро ри сти ма не мо же 
ис кљу чи во по сма тра ти из угла кла сич ног об ли ка пре го ва ра ња. Он 
је у са вре ме ним усло ви ма оп те ре ћен ни зом но вих по ја ва ко је ка-
рак те ри шу са вре ме не об ли ке ис по ља ва ња те ро ри зма: ор га ни зо ва-
ност, тај ност у пла ни ра њу, ви со ка струч ност, сим бо лич ка при ме на, 
не пред ви ди вост, спе ци фич ност ор га ни зо ва ња, уло га во ђе, ко му ни-
ка тив ност, на си ље или прет ња на си љем, нео бич ност и не мо рал-
ност, ин тер ди сци пли нар ност.17) 

У си ту а ци ји ка да те ро ри сти уце њу ју др жа ву уз по моћ та ла ца, 
при хва та ње зах те ва и њи хо во ис пу ње ње мо же има ти ве о ма те шке 
по сле ди це, а уко ли ко др жа ва не ис пу ни зах те ве те ро ри ста, то обич-
но до во ди до упо тре бе си ле, што пред ста вља ви сок ни во ри зи ка 
ка ко за та о це, та ко и по сна ге без бед но сти. За успе шно на сту па ње 
13) Р. Фи шер и В Ју ри, Путдо споразума, 16. из да ње, ИП “Пре драг и Не над, Бе о град, 

1990.
14) Исто, стр. 173-177.
15) Ти ја на Ман дић, Комуникологија, 2. из да ње, 6. ок то бар, Пан че во, 1998, стр. 234.
16) Бо же на Ко са но вић, Спремитесезасастанкеипреговоре двојезичнифрезеолошки

речник, 3. из да ње, На уч на КМД, Бе о град, 2005, стр. 198-2003.
17) Ра до слав Га ћи но вић, Антитероризам, Дра слар, Бе о град, 2006,стр. 241-242.
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у пре го ва рач ком про це су нео п ход но је, по ред свих ква ли те та иза-
бра ног пре го ва рач ког ти ма, ор га ни зо ва ти струч ну спе ци ја ли стич-
ку обу ку пре го ва ра ња. Обу ка се спро во ди по уна пред пред ви ђе ном 
пла ну и про гра му а на осно ву свет ских ис ку ста ва у обу ци пре го-
ва рач ких ти мо ва. Пр ву шко лу та лач ког пре го ва ра ња осно ва ли су 
пси хо лог Шлос берг и де тек тив Болц, у ор га ни за ци ји њу јор шке 
по ли ци је. По зна те су у све ту шко ле за пре го ва ра ње: Се вер но а ме-
рич ка SWAT тре нинг асо ци ја ци ја – удру же ње бив ших при пад ни ка 
SWATа (NASTA–NorthAmericanAWATTrainingAssociationLtd).
Аме рич ки ФБИ у свом са ста ву има SWAT-ти мо ве. За осло ба ђа ње 
та ла ца, раз ви је ни су на ба зи ти мо ва ткз. Ho sta ge Re scue Te am (HRT 
– тим за спа ша ва ње та ла ца). Ове је ди ни це на ста ле су 1982. го ди-
не и од та да ин тен зив но спро во де обу ку та лач ких пре го ва ра ча.18) 

На ве де ни SWAT19) ти мо ви у сво јој ор га ни за циј ско-фор ма циј ској 
струк ту ри има ју пред ви ђе не та лач ке пре го ва ра че. ФБИ је фор ми-
рао соп стве ни пре го ва рач ки тим 1985. го ди не. Слу жбе ни на зив 
му је FBI’s CriticalIncidentNegotiationTeam(CINT). Фор ми ран је 
као део Је ди ни це за упра вља ње кри за ма (CrisisMenagmentUnit–
CMU). То је, за пра во, нај ква ли тет ни ја ор га ни за ци о на је ди ни ца за 
пре го ва ра ње у без бед но сним слу жба ма САД. По тре ба за овим ти-
мом про из и ла зи из 45 пре го во ра го ди шње, ко ли ки је го ди шњи про-
сек по тре ба ФБИ за овом де лат но шћу.20) Из бор при пад ни ка CINT 
из во ди се ме ђу свим пре го ва ра чи ма ФБИ. Иза бра них 25 кан ди да-
та про ла зи обу ку за ви со ко струч ног та лач ког пре го ва ра ча. Обу ку 
та лач ког пре го ва ра ча спро во ди Ака де ми ја ФБИ из гра да Qu an ti co 
(Vir gi ni ja). По ла зни ци кур са по ха ђа ју две не де ље обу ке и у лон дон-
ској по ли ци ји, ко ја та ко ђе спро во ди ова кву вр сту обу ке. Пре го во ри 
се во де из по ли тич ких и прак тич них раз ло га. По ли тич ки раз лог 
пре го во ра је да се кри зна си ту а ци ја ре ши уз ми ни мал ну упо тре бу 
си ле, по шту ју ћи основ на људ ска пра ва, а прак тич ни раз лог пре го-
во ра ка рак те ри ше ви сок ни во ре ше них та лач ких си ту а ци ја уз по-
18) 9Ro well B. О.: “Struc tu re of Con ter ter ro rism Plan ning and Ope ra ti ons in The Uni ted Sta tes,”

Terrorism:AnInternationalJournal,NНо, 3/91, Cra ne, Rus sak and Com pany, New York, 
1991. 

19) У једној од најугледнијих полицијских јединица, америчком SWAT-у, спроведено је 
истраживање о заступљености примене силе током решавања конфликтних ситуација. 
Према тој студији, у 341 од 345 случајева, таоци су ослобођени без испаљеног метка. 
Од тог броја, у 195 случајева, таоци су ослобођени након упада полиције у објекат у 
коме су држани. Дакле, у свим осталим случајевима, таоци су ослобођени не само 
без употребе оружја, већ и без уласка снага безбедности у објекат, па није било ни 
потребно примењивати принудна средстава (Радослав Гаћиновић, Антитероризам, 
Драслар, Београд, 2006, стр. 105)

20) Исто, стр. 106.
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моћ пре го ва рач ких ти мо ва. На чин ре ша ва ња та лач ких си ту а ци ја уз 
по моћ пре го ва рач ких ти мо ва је све при сут ни ји у све ту. У пе ри о ду 
од 1968. до 2003. го ди не успе шно се пре го ва ра ло са те ро ри сти ма 
– от ми ча ри ма у 34 др жа ве на пет кон ти не на та. Пр ви кон такт са те-
ро ри сти ма је од из у зет ног зна ча ја, ко ји у из не над ним си ту а ци ја ма 
оства ру је при пад ник сна га без бед но сти, и то вр ло крат ко, јер тај 
по је ди нац не ма ква ли фи ка ци је за пре го во ре са те ро ри сти ма. Он 
са мо сми ру је си ту а ци ју док се у ак ци ју не укљу чи пре го ва рач ки 
тим. 

Циљевипре го во ра су: убе ђи ва ње от ми ча ра да од у ста ну од сво-
јих на ја вље них на ме ра и да се мир ним пу тем пре да ју вла сти ма; да 
осло бо де та о це и да евен ту ал не екс пло зив не на пра ве оста ну не-
ак ти ви ра не; до би ја ње на вре ме ну у ци љу сма ње ња емо ци о нал не 
на пе то сти и код от ми ча ра и код та ла ца, при ку пља ње ин фор ма ци ја 
о те ро ри сти ма (њи хо во по ре кло, зе мља, број но ста ње, на о ру жа ње, 
њи хо во пси хо ло шко ста ње, је зик спо ра зу ме ва ња, при пад ност ор га-
ни за ци ји, њи хо ви крај њи ци ље ви и да ли ме ђу њи ма има те ро ри ста 
са мо у би ца) и та о ци ма (ода кле су, њи хо во број но ста ње, здрав стве-
но ста ње у ко ме се на ла зе, да ли су ода бра ни или су их те ро ри-
сти на су ми це оте ли); до би ја ње што ви ше усту па ка, олак ша ва ње 
си ту а ци је та о ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Сви ови ци ље ви су у 
функ ци ји ре ша ва ња кон крет не та лач ке си ту а ци је на нај е фи ка сни ји 
на чин за све уче сни ке у та лач кој си ту а ци ји. 

Основ на обе леж ја струк ту рал но сти на чи на осло ба ђа ња та ла-
ца су: по ла зи ште, по сту пак и сред ства ан ти те ро ри стич ких је ди-
ни ца. Увек тре ба до бро про у чи ти зах те ве те ро ри ста, ро ко ве ко је 
по ста вља ју и од ма зду ко јом пре те. Астон Клив (AstonClive) ве о-
ма при хва тљи во ис ти че да при ро да зах те ва от ми ча ра мо же би ти 
по сти за ње од ре ђе не по ли тич ке про ме не, осло ба ђа ње за тво ре ни ка, 
от куп ни на, бек ство или њи хо ва ком би на ци ја.21) Упра во пре го ва-
рач ки ти мо ви до при но се непринудномослобађањуталаца, где до-
ми ни ра тех ни ка пре го ва ра ња и от ку пљи ва ња.22) Еко ном ско по ли-
тич ки на чин осло ба ђа ња та ла ца ка рак те ри ше опре де ље ње вла сти 
да „животувекимапрвенство“ над оста лим ин те ре си ма. У том 
сми слу све так тич ке ме ре по ли ци је мо ра ју се при ла го ди ти на ве-
де ном опре де ље њу. То зна чи да се не сме пред у зе ти ни шта што би 
21) Aston. C.C.: “Political Hostage – taking in Western Europe”, Conflict, Nо. 157, London 

1984.
22) Clutterbuck Richard: “Terrorism and Security Forcus in Europe,” The Army Quertely and 

Defence Journal, Nо. 1/81, Colins, London 1981, стр. 26.
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мо гло угро зи ти жи вот та ла ца. Тре ба на сто ја ти да се по стиг не за-
ме на „чо век за но вац“. Так ти ка „потеззапотез“ – чо век у за ме ну 
за но вац пру жа га ран ци ју за по зи ти ван ис ход та лач ке си ту а ци је. 
Сва ка на сил на рад ња кри је у се би ри зи ке ко ји се не мо гу пред ви-
де ти и та кве рад ње не тре ба пред у зи ма ти без по себ них раз ло га и 
крај ње ну жде. 23) Стејт Де парт мент (САД) из дао је де сет за по ве сти 
и са ве та аме рич ким ди пло ма та ма и по слов ним љу ди ма у слу ча ју 
от ми це: 1) Под би ло ко јим усло ви ма по ку шај те да оста не те мир ни 
и да па зи те на си ту а ци је ко је би сте мо гли да ис ко ри сти те. Не за-
бо ра ви те да је пре вас ход ни циљ ва ше по ро ди це и ор га на вла сти да 
обез бе ди те ваш си гу ран по вра так; 2) Не по ку ша вај те да се бра ни те 
или фи зич ки бо ри те. Без об зи ра ко ли ко „ра зум но“ ва ши от ми ча ри 
из гле да ју на пр ви по глед, у њих се не мо же по у зда ти да ће се по на-
ша ти нор мал но, и њи хо ве ре ак ци је мо гу би ти не пред ви ди ве; 3) По-
ко ра вај те се зах те ви ма ва ших от ми ча ра оно ли ко ко ли ко мо же те; 4) 
Не раз го ва рај те о ак ци ја ма ко је би мо гле да пре ду зму ва ше по ро ди-
це, при ја те љи или по сло дав ци; 5) До бро упам ти те сва ко кре та ње, 
укљу чу ју ћи тра ја ње пре во за, прав це, раз да љи не, бр зи не, обе леж-
ја по ред пу та, по себ но ми ри се и зву ко ве као зво на, гра ди ли шта, 
гла со ве итд; 6) Кад год је мо гу ће до бро упам ти те осо би не ва ших 
от ми ча ра, њи хо ве на ви ке, око ли ну, го вор не од ли ке и кон так те ко је 
има ју; 7) У прин ци пу не оче куј те да ће те има ти до бру при ли ку за 
бек ство. Би ло ка кав по ку шај бек ства, ме ђу тим, тре ба учи ни ти са мо 
ако ве о ма па жљи во про ра чу на те, та ко да има нај ве ћу ве ро ват но ћу 
за успех; 8) Из бе га вај те про во ка тив не при мед бе на ра чун ва ших 
от ми ча ра. Као што је ре че но, они мо гу да бу ду не ста бил не лич но-
сти ко је би мо гле да ре а гу ју ира ци о нал но; 9) Ако сте бо ле сни или 
у ста њу ко је зах те ва ле че ње, сме ста зах те вај те од го ва ра ју ће ле ко ве 
или ме ди цин ску по моћ; 10) По ку шај те да ус по ста ви те не ка кав од-
нос са от ми ча ри ма.24) 

Мно ги при ме ри из про шло сти све до че о стра да њу та ла ца због 
нео д го вор них вла сти њи хо вих зе ма ља пре ма њи ма. У дру гој по ло-
ви ни XX ве ка су та ко од те ро ри зма стра да ле лич но сти ко је су у том 
пе ри о ду за у зи ма ле ви со ке по ло жа је у др жав ној хи је рар хи ји, по што 
су вла сти од би ле чак и да пре го ва ра ју о усло ви ма њи хо вог осло-
ба ђа ња. Из ме ђу оста лих то су: Ал до Мо ро, та да шњи пред сед ник 
вла да ју ће Де мо хри шћан ске стран ке и пет пу та пре ми јер Ита ли је; 
23) Гру па ауто ра: Ла зо вић М, Ми ло ше вић В и Ми ло ше вић Н, Савременасредстваитак

тикаупотребејединицауполицији, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 1999, стр. 168–169.
24) Радослав Гаћиновић, Антитероризам, Драслар, Београд, 2006, стр. 108-109.
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ге не рал Пе дро Арам бу ру, бив ши пред сед ник Ар ген ти не; Карл фон 
Шпре ти, не мач ки ам ба са дор у Гва те ма ли; Клео Но ел, аме рич ки 
ам ба са дор у Су да ну; Ефра им Ел ром, изра ел ски ге не рал ни кон зул у 
Истам бу лу; Ханс Мар тин Шла јер, та да шњи пред сед ник удру же ња 
за пад но не мач ких по сло да ва ца; Пјер Ле порт, та да шњи ми ни стар у 
вла ди Кве бе ка итд.25) Сви ак те ри кри зне си ту а ци је (те ро ри сти, та о-
ци и вла сти) на ла зе се пред ско ро не ре ши вим ди ле ма ма. 

Терористи: уби ја ти та о це или не, цењ ка ти се или оста ти на 
мак си мал ним зах те ви ма, од у ста ти или ис тра ја ти до кра ја, пре да ти 
се или по ги ну ти, сам или са та о ци ма. У сва ком слу ча ју, био спре-
ман да умре или не, те ро ри ста оп ко љен ан ти те ро ри стич ким је ди-
ни ца ма је са ти ма су о чен са смр ћу, што је ве о ма не при јат но осе-
ћа ње. Због то га је он у ста њу стал не емо ци о нал не на пе то сти, а 
ње го ва осе ћа ња осци ли ра ју из ме ђу еуфо ри је и оча ја. 

Таоци: од у пре ти се при ли ком от ми це или без по го во ра из вр-
ша ва ти на ре ђе ња те ро ри ста, су прот ста вља ти се или са ра ђи ва ти са 
те ро ри сти ма, сми шља ти пла но ве за бек ство или се пре пу сти ти суд-
би ни. 

Власти: ис пу ни ти зах те ве или се бо ри ти, пре го ва ра ти или не, 
че ка ти или на па сти, об ја вљи ва ти ин фор ма ци је о си ту а ци ји или 
ћу та ти, по пу сти ти у пре го во ри ма или оста ти чврст по сва ку це-
ну, ис пу ни ти обе ћа ња да та от ми ча ри ма или их по га зи ти, жр тво ва-
ти углед др жа ве или жи во те та ла ца.26) Осло ба ђа ње та ла ца је је дан 
од нај ком плек сни јих за да та ка са мак си мал ним сте пе ном ри зи ка 
по све уче сни ке у том про це су, а тај по сао оба вља ју спе ци ја ли-
зо ва не ан ти те ро ри стич ке је ди ни це и вр хун ски уве жба ни пре го ва-
рач ки ти мо ви. У пре го во ри ма увек и по пра ви лу уче ству је тим, а 
не по је ди нац. Пред ност ти ма у од но су на по је дин ца је очи глед на: 
пре нос ин фор ма ци ја је си гур ни ји и очи глед ни ји; раз у ме ва ње та-
лач ке си ту а ци је је пот пу ни је, оства ре ни кон такт са те ро ри сти ма је 
си гур ни ји, пси хо ло шки пре ци зни ји и ин тен зив ни ји; ве ћи је ка па-
ци тет пам ће ња и об ра де при ку пље них и пла си ра них ин фор ма ци ја; 
све о бу хват ни је и кон крет ни је је на пре до ва ње у про це су ре ша ва ња 
та лач ке си ту а ци је; мо гу ћа је за ме на пре го ва ра ча (осим ако те ро ри-
ста зах те ва да пре го ва ра са ста рим пре го ва ра чем); тим мо ти ви ше 
пре го ва ра ча да на сту пи са нај ве ћом ин те лек ту ал ном сна гом и да 
25) Исто, стр. 109.
26) Жељ ко Мој си ло вић, „Пре го во ри као фа за про тив те ро ри стич ке опе ра ци је осло ба ђа ња 

та ла ца“,Безбедност,бр. 6/2005, стр. 990–999.
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ис тра је до кра ја у си ту а ци ји ка да би нај ра ђе од у стао од да љих пре-
го во ра. 

МЕТОДОЛОГИЈАРАДАПРЕГОВАРАЧКОГТИМА

Пре го ва рач ки тим по пра ви лу чи ни седам чла но ва. То су обич-
но вођапреговарачкогтима,првипреговарач,другипреговарач,
документариста, психолог, стручњак за логистику и саветник. 
Ти мом ру ко во ди координатор пре го ва рач ког ти ма. У не ким си ту а-
ци ја ма се ан га жу је и струч њак за мин ско ек спло зив на сред ства, ра-
ди о ак тив не ма те ри ја ле, бој не отро ве итд, про фе си о нал ни пре во ди-
лац; ли це ко ме от ми чар ве ру је, тј. ли це ко је по се ду је ин фор ма ци је 
зна чај не за ре ше ње та лач ке си ту а ци је и то мо же би ти ро ђак, при ја-
тељ, по сло да вац от ми ча ра, све ште ник, ле кар, лин гви ста. У од ре ђе-
ним при ли ка ма у та лач ким си ту а ци ја ма ан га жу ју се и пред став ни-
ци сред ста ва ин фор ми са ња. Ру ко во ди лац ак ци је у ко јој се ан га жу је 
пре го ва рач ки тим ду жан је да обез бе ди: бло ка ду ли ца ме ста, без 
при су ства не по зва них ли ца, опе ра тив не по дат ке о от ми ча ру и жр-
тва ма ко ји су од зна ча ја за пре го ва рач ки тим, при су ство и дру гих 
ли ца по на ло гу ру ко во ди о ца ак ци је у та лач кој си ту а ци ји, ле кар-
ску еки пу за пру жа ње ме ди цин ске по мо ћи, а по себ но усло ве за рад 
пре го ва рач ког ти ма (сме штај, хра на, при бор за рад…). Оп шти за-
да ци пре го ва рач ког ти ма су: ус по ста вља ње, одр жа ва ње и сни ма-
ње кон так та са от ми ча ри ма и та о ци ма; оства ри ва ње емо ци о нал не 
кон тро ле над ви нов ни ци ма кон фликт не си ту а ци је, кон тро ли са ње 
про то ка вре ме на оду го вла че њем, ка ко би се до би ло на вре ме ну; 
ства ра ње ат мос фе ре по год не за пре го ва ра ње, при ку пља ње ин фор-
ма ци ја о ста њу та ла ца, си ту а ци о ним усло ви ма, бро ју, мо ти ви ма, 
емо ци о нал ном ста њу те ро ри ста и та ла ца; си стем ске ана ли зе из ја ва 
те ро ри ста и та ла ца као и свих при ку пље них ин фор ма ци ја; пред ви-
ђа ње по на ша ња те ро ри ста и та ла ца у слу ча ју по ли циј ске ак ци је и 
оп шти раз вој та лач ке си ту а ци је, ин фор ми са ње ру ко во ди о ца ак ци је 
о ре зул та ти ма ана ли за, про це на и пред ви ђа ње то ка осло ба ђа ња та-
ла ца; са ве то ва ње ру ко во ди о ца ак ци је; кон тро ли са ње по на ша ње ак-
те ра та лач ке си ту а ци је. Вођапреговарачкогтима ру ко во ди ра дом 
ти ма и стал но је у ве зи са ко ман дан том ан ти те ро ри стич ке је ди ни-
це ко ја се спре ма за ак ци ју. Од го во ран је за пре го ва рач ку так ти ку, 
пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и во ђе ње тим ског ра да. Првипреговарач 
је у ди рект ном кон так ту са от ми ча ри ма. Он је пра ви екс перт са ис-
ку ством и има нај зна чај ни ју уло гу у ре ша ва њу та лач ке си ту а ци је. 
Другипреговарач слу ша пре го во ре, пра ти ста ње у кон крет ној си-
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ту а ци ји, ко му ни ци ра са пр вим пре го ва ра чем пу тем пи са них по ру-
ка и пре но си му за дат ке до би је не од во ђе пре го ва рач ког ти ма. Он 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма „пре го во ри ли цем у ли це“ (ма да ова кав 
на чин пре го ва ра ња ни је при ме рен због ве ли ке опа сно сти у ко ју се 
до во ди пре го ва рач па се пред у зи ма са мо у из у зет ним при ли ка ма) 
пру жа по др шку лич ној без бед но сти пр вом пре го ва ра чу. Докумен
тариста во ди про пи са ну до ку мен та ци ју: еви ден ци ју пи са них ма-
те ри ја ла, сни ма (аудио) ток пре го во ра и си сте ма ти зу је све по дат ке; 
во ди днев ник пре го во ра; уно си у за пи сник кључ не са др жа је ди-
ску си ја уну тар гру пе; при пре ма ма те ри јал за из ве штај – сам про-
це њу је ва жност и ода бир ин фор ма ци ја. Ста ра се о бла го вре ме ној 
ин фор ми са но сти свих чла но ва ти ма о ре ле вант ним чи ње ни ца ма и 
по да ци ма. Психолог у пре го ва рач ком ти му је по ред пр вог пре го-
ва ра ча нај ва жни ја лич ност ти ма. Он не пре го ва ра већ ана ли зи ра 
си ту а ци ју и да је са ве те. Про це њу је пси хо ло шко ста ње от ми ча ра и 
пред ви ђа њи хо ве по ступ ке у на ред ном пе ри о ду. Бри не о пси хо ло-
шком ста њу чла но ва ти ма, а по по тре би раз го ва ра и са по ро ди ца ма 
та ла ца, уче ству је у раз ра ди пре го ва рач ке так ти ке, да је струч не са-
ве те во ђи ти ма, по ма же у ана ли зи зах те ва от ми ча ра. Стручњак за 
ло ги сти ку је од го во ран за сва тех нич ка пи та ња, ко му ни ка ци ју са 
ру ко во ди о ци ма ан ти те ро ри стич ке ак ци је и сво јом гру пом, као и са 
струч ња ци ма ко ји су укљу че ни у ак ци ју. Обез бе ђу је ру ко вод ству 
ак ци је ди рек тан тон ски и ви део за пис са ме ста где пре го ва рач ки 
тим раз го ва ра са от ми ча ри ма. Са ве ту је пре го ва рач ки тим о мо гућ-
но сти ма и ка рак те ри сти ка ма тех нич ких сред ста ва ко је тим ко ри сти 
у пре го во ри ма. Он обез бе ђу је пра во вре ме но ин фор ми са ње пре го-
ва рач ког ти ма о ре зул та ти ма осма тра ња ме ста та лач ке си ту а ци је, 
по по тре би дез ин фор ми ше су прот ста вље ну стра ну у по гле ду ме-
ста са ко га се ја вља пре го ва рач. Саветник у пре го ва рач ком ти му је 
ли це ко је на кон при ку пље них по да та ка о те ро ри сти ма-от ми ча ри ма 
при ба вља све нео п ход не по дат ке ко ји се мо гу ефи ка сно при ме ни-
ти то ком пре го во ра, по себ но оних ко ји мо гу успе шно де ло ва ти на 
те ро ри сте у емо ци о нал ном сми слу. По да ци мо ра ју би ти исти ни ти 
са вр ло ма лим про па ган ди стич ким на бо јем, ко ји кад се при ме ни, 
због сво је ефи ка сне про па ган ди стич ке сна ге мо же да про ме ни ток 
пре го во ра у ко рист пре го ва рач ког ти ма. За да ци глав ног ко ор ди на-
то ра пре го ва рач ког ти ма из ме ђу оста лих су да: спро во ди од лу ке о 
ан га жо ва њу пре го ва рач ких ти мо ва; до но си ко нач не од лу ке о на чи-
ну ан га жо ва ња пре го ва рач ких ти мо ва; пред ла же ме ре др жав ним 
ор га ни ма за ан га жо ва ње до дат них спе ци ја ли зо ва них сред ста ва и 
ан ти те ро ри стич ких је ди ни ца у од ре ђе ним си ту а ци ја ма за ре ше ње 
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та лач ке си ту а ци је; да пре но си од лу ке др жав них ин сти ту ци ја пре-
го ва рач ком ти му о зна ча ју и на чи ну ре ша ва ња та лач ке си ту а ци је; 
ин фор ми ше и са ве ту је ру ко во ди о ца ак ци је, са ко јим се до го ва ра 
о ци ље ви ма и смер ни ца ма пре го во ра, од ре ђу је ду жно сти уну тар 
ти ма, ускла ђу је рад пре го ва рач ког ти ма са дру гим уче сни ци ма у 
ак ци ји осло ба ђа ња та ла ца; ода би ра кан ди да те ко ји ће уче ство ва-
ти у пре го во ри ма за сва ку кон крет ну ак ци ју; ор га ни зу је на бав ку 
по треб не опре ме и тех ни ке за пре го ва рач ки тим.27) Чла но ви пре го-
ва рач ког ти ма мо ра ју се ме ђу соб но до бро по зна ва ти. Мо ра ју зна ти 
спо соб но сти сво јих са рад ни ка из ти ма, ка ко би и у не пред ви ди-
вим си ту а ци ја ма на сту пи ли ефи ка сно и је дин стве но. Пре го ва рач ки 
тим по по тре би мо же укљу чи ти и сред ства јав ног ин фор ми са ња 
у раз го во ру са те ро ри сти ма, као и ди пло ма те из зе ма ља са ко ји-
ма те ро ри сти има ју при ја тељ ске од но се. При ли ком из бо ра чла но ва 
пре го ва рач ког ти ма тре ба има ти у ви ду сле де ће по жељ не осо би не 
лич но сти: ви со ка мо ти ви са ност и сми сао за пре го ва рач ки по сао; 
пси хо ло шка ста бил ност; емо ци о нал на зре лост; спо соб ност ак тив-
ног слу ша ња;28) спо соб ност да пре ва зи ђе стрес; раз ви је не ин те лек-
ту ал не спо соб но сти, по себ но за пла ни ра ње, ства ра ње пред ста ва, 
пред ви ђа ње и ана ли зу; из ра же на вер бал на спо соб ност; дру штве-
ност и отво ре ност пре ма љу ди ма; так тич ност; при ла го дљи вост; 
упор ност; стр пље ње; до ка за на спо соб ност за тим ски рад и по твр-
ђе но опе ра тив но ис ку ство на от кри ва њу и до ка зи ва њу те шких кри-
вич них де ла. 

Про цес пре го во ра са те ро ри сти ма – от ми ча ри ма се мо же по де-
ли ти у ви ше фа за и то: успостављање контактасатерористима;
процеспреговарања,завршетакпреговора;анализарадапрегова
рачкогтимаиписањеизвештаја.

Успостављањеконтакта са те ро ри сти ма на сту па од мах при 
сти за њу пре го ва рач ког ти ма. Пре сту па ња у пре го во ре пре го ва-
рач ки тим мо ра про це ни ти кон крет ну си ту а ци ју, и са зна ти узрок 
ко ји је до вео до кри зне си ту а ци је. На кон оба вље них пред рад њи, 
пр ви пре го ва рач сту па у кон такт са от ми ча ри ма са ци љем да се 
што пре ста би ли зу је си ту а ци ја, јер су те ро ри сти обич но у по чет-
ку на вр хун цу агре сив но сти. Кад раз го во ри поч ну, пре го ва рач не 
сме да жу ри са пред ло гом за ко нач но ре ше ње та лач ке си ту а ци је, 

27) Исто.
28) Овај де таљ пре го ва рач ког за на та по зна ти ји је као: „Тех ни ка ак тив ног слу ша ња”. Њо ме, 

раз го вор по чи ње слу ша њем зах те ва от ми ча ра. што ду же от ми чар го во ри – то је бо ље, 
јер то ука зу је на по пу шта ње ње го ве пси хо ло шке на пе то сти (Ма те ри јал „Пре го ва рач ки 
тим МУП-а Ре пу бли ке Ср би је – ПТМ”).
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ка ко те ро ри сти не би схва ти ли да се вла сти ма жу ри да се што пре 
окон ча та лач ка си ту а ци ја. Пре го ва рач тре ба пр во да се ин те ре су је 
за си ту а ци ју у ко јој се на ла зе от ми ча ри, а тек на кон то га да пи та за 
та о це. Ако је већ би ло пуц ња ве и екс пло зи је у објек ту где се др же 
та о ци, пре го ва рач ну ди здрав стве ну по моћ. Глас пре го ва ра ча мо ра 
ода ва ти ути сак сми ре ног, про фе си о нал ног и искре ног са го вор ни ка 
ко ји ули ва по ве ре ње. Пре го ва рач пр вен стве но ус по ста вља об лик 
кон так та: не по сред но или пу тем сред ста ва ве зе. Ако те ро ри сти не 
од го ва ра ју на по зи ве, то не зна чи да не слу ша ју по зив пре го ва ра ча. 
Пре го ва рач не ин си сти ра да от ми ча ри од мах од го во ре на по зив, и 
не че ка да се са ми ја ве, већ от по чи ње мо но лог. Мо жда те ро ри ста 
не од го ва ра из дру гих раз ло га као што су: не раз у ме је зик, не чу је 
или је нем, под деј ством је нар ко ти ка, спа ва, из стра ха, мо жда ви ше 
ни је у про сто ри ји, мо жда је из вр шио су и цид или је те шко ра њен. 
Ве о ма је ва жно да пре го ва рач утвр ди раз ло ге због ко јих те ро ри ста 
не од го ва ра на ње гов по зив. Пре го ва рач мо ра би ти рас по ло жен, а 
при ли ком ус по ста вља ња кон так та раз го вор за по чи ње не у трал ним 
те ма ма. Те ро ри ста се по сте пе но уво ди у ди ја лог, јер пре те ра на на-
ва лент ност мо же да иза зо ве по до зри вост. Због то га пре го ва рач на-
сто ји да те ро ри ста да је што ви ше по зи тив них од го во ра ра ди ства-
ра ња по зи тив не ат мос фе ре. 

Развијање контакта, тј. про це са раз го во ра пред ста вља цен-
трал ну фа зу про це са пре го во ра, јер у овој фа зи се до ла зи до кључ-
них са зна ња о на ме ри и ци ље ви ма те ро ри ста. Пре го ва рач тре ба 
да по ста вља ве о ма ја сна пи та ња и да при том па зи на нај сит ни је 
де та ље ко ји мо гу ука за ти на дво сми сле ност и про во ка ци ју са го-
вор ни ка. На са мом по чет ку раз го во ра пре го ва рач се ин те ре су је за 
та о це. Та о ци 29) су увек пред мет „тр го ви не“, а ако те ро ри ста стек-
не ути сак да се да је ве ли ки зна чај та о ци ма, ње го ви зах те ви ће ра-
сти. Пре го ва рач на сто ји да раз го ва ра са от ми ча ри ма на њи хо вом 
ин те лек ту ал ном ни воу, а раз го вор се те ме љи на так ти ци „ути сак 
за ути сак“. Те ро ри сте тре ба под се ћа ти и да ва ти им на ду да мо гу 
до сто јан стве но иза ћи из си ту а ци је у ко јој су се на шли. Пре го ва-
29) Та о ци по ста ју ли ца ко ја су бри жљи во иза бра на или она ко ја су у ту по зи ци ју до спе ла 

слу чај но. Пр ва ка те го ри ја је на ста ла се лек тив ним а дру га не се лек тив ним узи ма њем 
ли ца за та о це. У пр ву гру пу се убра ја ју би зни сме ни, по ли ти ча ри, де ца, бо ле сни (на 
при мер ли ца на ле че њу у бол ни ца ма). Дру гу гру пу та ла ца чи не ли ца ко ја су се слу чај-
но за те кла у по гре шно вре ме на по гре шном ме сту, тј. он да и на ме сту где су те ро ри сти 
из вр ши ли акт на си ља от ми це – кид на по ва ња. Ли ца ко ја су по ста ла та о ци се лек тив ним 
при сту пом те ро ри ста има ју, за др жа ву и вла сти ко је су ду жне да их осло ба ђа ју, ве ћу 
спе ци фич ну вред ност од оних ко ји су у та лач ку си ту а ци ју до спе ли слу чај но шћу (Да не 
Су бо шић, Ослобађањеталаца, Гло са ри јум, Бе о град 2003, стр. 72).
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рач не сме да ва ти ин фор ма ци је због ко јих би те ро ри сти по ву кли 
ра ди кал не по те зе. Пре го ва рач се мо ра др жа ти да тих обе ћа ња ства-
ра ју ћи та ко уза јам но по ве ре ње и пред у сло ве за успе шан на ста вак 
пре го во ра. Пре го ва рач не упо тре бља ва ре чи ко је иза зи ва ју па ни ку, 
страх, зеб њу, а то ком пре го во ра ско ро не упо тре бља ва реч „НЕ“. 
То не зна чи да ће на сва пи та ња от ми ча ра пре го ва рач од го во ри ти 
са „ДА“. Јед но од нај ва жни јих пра ви ла пре го ва ра ња у та лач ким 
си ту а ци ја ма гла си: командиринепреговарају,преговарачинеко
мандују, што зна чи да је пре го ва рач по сред ник из ме ђу те ро ри ста и 
вла сти. На пре до ва ње у про це су пре го ва ра ња мо же би ти ану ли ра но 
ако те ро ри сти уоче по кре те је ди ни ца за ан ти те ро ри стич ке ак ци је. 
Пре го ва рач се при ла го ђа ва са го вор ни ку, јер је основ ни циљ ус по-
ста вља ње ме ђу соб ног од но са на прин ци пу „МИ“ – уза јам не са рад-
ње и обо стра не ко ри сти, тј. пре го ва рач под сти че те ро ри сту на ми-
сао да за јед но ра де на раз ре ше њу си ту а ци је. Пре го ва рач се оп хо ди 
пре ма те ро ри сти као пре ма парт не ру са ко јим ре ша ва про блем.30) 

На пре дак у пре го во ри ма је еви ден тан ка да: от ми чар сма њу је сво-
ју агре сив ност, ак ти ви ра сво ју ин ти му и раз го ва ра о до га ђа ји ма 
из свог жи во та; по чи ње да се прав да; го во ри о ства ри ма ко је ни су 
ди рект но ве за не за та лач ку си ту а ци ју; ис по ља ва страх од смр ти; 
ин те ре су је се шта ће се де си ти на кон окон ча ња та лач ке си ту а ци је, 
ис по ља ва бри гу о та о ци ма; на пре дак је при су тан и ка да је глас те-
ро ри сте ма ње агре си ван, ка да го во ри ду же и сми ре ни је; из ра жа ва 
же љу да раз го ва ра са пре го ва ра чи ма, по ста вља зах те ве за по моћ 
та о ци ма; до ла зи до раз ме не лич них ин фор ма ци ја са пре го ва ра чем; 
по чи ње да за бо ра вља ул ти ма ту ме или су исти ис те кли без ин ци де-
на та. Ка да пре го ва рач при ме ти еви ден тан на пре дак у пре го во ри ма 
пре ла зи у за вр шну фа зу. 

Завршетакпреговора или за вр шна ета па пре го во ра је ве о ма 
сло же на. Пре го во ри се мо гу за вр ши ти на ви ше на чи на, а нај че-
шће пре да јом те ро ри ста или ак ци јом ан ти те ро ри стич ке је ди ни це. 
Раз ло зи за пре да ју те ро ри ста мо гу би ти раз ли чи ти: емо ци о нал на 
си ту а ци ја, страх од смр ти, осе ћај кри ви це, же ља да про ђу без по-
сле ди ца, де ли мич но ис пу ње ње ци ље ва, ме диј ска па жња, не пред ви-
ђе ни раз вој си ту а ци је. План пре да је мо ра би ти ја сан и јед но ста ван 
30) Начелно постоје ствари које могу бити предмет преговора и оне које то не могу бити. 

Преговарати се може о: давању хране, безалкохолних пића, новцу, одређеној врсти 
медицинске помоћи, лековима, приступу медијима и контакту са породицом или 
пријатељима (условно). По правилу се не преговара о: давању оружја, алкохолних 
пића, панцира, заштитних маски, дрога, бекству и размени талаца. (Жељко Мојсиловић, 
„Преговори као фаза противтерористичке операције ослобађања талаца“, Безбедност, 
бр. 6/2005, стр. 990–999).
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и мо ра се по сту па ти по пред ви ђе ној про це ду ри. Уко ли ко по сто је 
усло ви по треб но је по ку ша ти да се са чу ва углед и до сто јан ство ка-
ко пре го ва ра ча та ко и от ми ча ра. Уко ли ко се про це ни да ви ше не ма 
про сто ра за пре го во ре, на ре ђу је се ак ци ја је ди ни це за ан ти те ро ри-
стич ка деј ства. Ка да се од лу чи за ору жа но ре ша ва ње та лач ке си-
ту а ци је, уло га пре го ва ра ча се на ста вља. У том слу ча ју пре го ва рач 
за др жа ва те ро ри сте на те ле фон ској ве зи, од вла чи им па жњу или 
по ку ша ва да их до ве де у по ло жај ко ји је нај по год ни ји за из во ђе ње 
ору жа не ак ци је ан ти те ро ри стич ких ти мо ва за осло ба ђа ње та ла ца 
или деј ство снај пер ских ти мо ва. У та квим си ту а ци ја ма пре го ва-
рач мо ра за др жа ти исти на чин по на ша ња, мо ра да оста не сми рен 
и при бран до за вр шет ка ак ци је, ка ко би се те ро ри сти до ве ли у за-
блу ду а ак ци ја ан ти те ро ри стич ке је ди ни це би ла из не над на и ефи-
ка сна, те ро ри сти са вла да ни а та о ци осло бо ђе ни. На кон за вр шет ка 
ак ци је пре о ста је по след ња фа за пре го ва рач ког ти ма, а то јеанали
зарадапреговарачкогтимаиписањеизвештаја. То ком ра да пре-
го ва рач ког ти ма по сто је и фак то ри ко ји ути чу на ње гов рад. Је дан 
од не га тив них фак то ра је ути цај на пре го во ре не струч них ли ца ко-
ја до но се по ли тич ке од лу ке, ка да пре го ва ра чи не мо гу при ме ни ти 
пре го ва рач ке тех ни ке у ци љу мир ног ре ше ња спо ра; нео бу че ност 
ру ко во ди ла ца ан ти те ро ри стич ке ак ци је да ру ко во де пре го ва рач ким 
про це сом; ако ру ко во ди лац ак ци је до но си од лу ке за ко је ни је ком-
пе тен тан, ни зак ни во ува жа ва ња во ђе пре го ва рач ког ти ма; оду го-
вла че ње у про це су до но ше ња од лу ка. При пад ни ци слу жби ни ка да 
не сме ју пре го ва ра че по сма тра ти као кон ку рен ци ју. Иако је ре ак ци-
ја по је дин ца ко ји је узет за та о ца углав ном од бој на у од но су на от-
ми ча ре, по зна ти су слу ча је ви збли жа ва ња та ла ца и от ми ча ра, што 
мо же ути ца ти на пре го ва рач ки про цес. Та ква по на ша ња на зи ва ју 
се „Лон дон ски син дром“ и „Сток холм ски син дром“.31) Ка да до ђе 

31) „Лондонски синдром“ је настао када су дана 5. 5. 1980. године више терориста 
ушли у амбасаду Ирана, узели 26 талаца и тражили од власти Ирана да се ослободе 
њихови саборци у терористичким акцијама и да се смени Хомеини. Један од талаца, 
ирански дипломата није се мирио са ситуацијом и отмичари су га ликвидирали. Главна 
карактеристика „Лондонског синдрома” је да талац не схвата ризик и озбиљност 
ситуације у којој се налази, одбија сваку врсту сарадње, што иритира терористе, 
и да не би утицали на остале, такви таоци буду ликвидирани. Карактеристика овог 
синдрома је и панична реакција која доводи до смрти једног или више талаца. 
Насупрот „Лондонском синдрому”, ситуације у којима долази до зближавања отмичара 
и талаца називају се „Стокхолмски синдром”. У лето 1973. године, у Стокхолмску 
банку упао је Јан-Ерик Олсон и за таоце узео три жене и једног мушкарца. Ситуација 
је трајала шест дана, приликом које је дошло до зближавања отмичара и талаца. 
Значење „Стокхолмског синдрома” за таоце: таоци су често уверени да живот дугују 
отмичарима, а да им они „напољу” заправо раде о глави. Таоци су пристрасни, јер им 
је стало само до живота и не маре много за образ и углед државе. Таоци посматрају 
отмичаре као заштитнике. Понекад терористи добијају моралну подршку од талаца. Са 
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до от ми це, та о ци обич но иду пре ма јед ном од ова два екс тре ма, 
или „сток холм ском“ или „лон дон ском“, што зна чи да или при хва-
те от ми ча ре или им се ус про ти ве. Пре го ва рач ки ти мо ви су, да кле, 
спе ци ја ли зо ва не гру пе љу ди, ко ји се ду же вре ме об у ча ва ју за пре-
го во ре, нај ин тен зив ни је за евен ту ал не пре го во ре са те ро ри сти ма у 
та лач ким си ту а ци ја ма. Пре го во ре мо ра ју во ди ти они ко ји по се ду ју 
пре го ва рач ке ве шти не (negotiatingskills) сте че не на осно ву лич не 
прак се и ис ку ста ва пре го ва рач ких ти мо ва у све ту. Пре го ва рач ки 
тим се са сто ји од струч ња ка из обла сти пси хо ло ги је, фи ло зо фи-
је, па ра пси хо ло ги је, со ци о ло ги је, исто ри је и вој них на у ка. Пре 
фор ми ра ња ти ма ње го ви бу ду ћи чла но ви се по себ но об у ча ва ју у 
спе ци ја ли зо ва ним свет ским цен три ма. Из у ча ва ју сва до са да шња 
ис ку ства пре го во ра са те ро ри сти ма уз по у ке. Пре го ва ра чи мо ра ју 
би ти ин те ли гент не и хра бре лич но сти ко ји ве ру ју у се бе и у успех. 
Сва ка др жа ва мо ра има ти струч не и об у че не пре го ва рач ке ти мо ве, 
ко ји су у пот пу ној ко ор ди на ци ји са је ди ни ца ма за ан ти те ро ри стич-
ка деј ства. Ако су пре го ва рач ки ти мо ви струч ни, та лач ка си ту а-
ци ја се мо же ре ши ти без упо тре бе ан ти те ро ри стич ких је ди ни ца, 
тј. мир ним пу тем. Пре го ва ра чи то ком пре го во ра утвр ђу ју са ко јом 
стра ном зе мљом те ро ри сти има ју до бре од но се, па у том слу ча ју у 
пре го во ре укљу чу ју и ди пло ма те из тих зе ма ља. Пре го ва рач ки тим 
мо ра има ти из гра ђен про фе си о нал ни од нос, та ко да они на сту па-
ју је дин стве но са је ди ни ца ма за ан ти те ро ри стич ку ак ци ју. На ступ 
пре го ва ра ча мо ра би ти чврст, од лу чан, де мо крат ски а исто вре ме но 
и људ ски. Ме то до ло ги ја пре го ва ра ња је уна пред утвр ђе на, а по што 
сва ки слу чај пре го во ра са те ро ри сти ма уно си но ве де та ље, и ме то-
до ло ги ја се при ла го ђа ва кон крет ној си ту а ци ји. 

По сто је, да кле, основ на пра ви ла пре го ва ра ња ко ја се од но-
се на овла шће ња пре го ва ра ча: пре го ва рач не сме да има ши ро ка 
овла шће ња (под тим се под ра зу ме ва од су ство пра ва на до но ше ње 
од лу ке); из бе ћи по сре до ва ње та ла ца у пре го ва ра њу (за то што је 
та лац у ста њу да пред ло жи све, па и оно не ре ал но, да би се осло бо-
дио. Та лац мо же би ти у бли ским емо тив ним ве за ма са от ми ча ром и 
нео бјек ти ван у са гле да ва њу ал тер на ти ва за вла сти то осло ба ђа ње); 
пре го ва рач мо ра да учи ни све да пре го во ри тра ју што ду же. 

Пр ви кон такт пре го ва рач ког ти ма са те ро ри сти ма је ве о ма 
би тан, па је ме тод ус по ста вља ња пр вог кон так та обич но у над ле-

аспекта снага безбедности, таоци ће имати мало разумевања за поступке власти. Таоци 
обично мисле да је власт крива зато што је дозволила да дође до отмице. (Радослав 
Гаћиновић, Антитероризам, Драслар, Београд, 2006, стр. 120)
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жно сти пси хо ло га и па ра пси хо ло га из пре го ва рач ког ти ма. Ка да се 
са зна из ко је су др жа ве те ро ри сти, ко јим по ли тич ким оп ци ја ма те-
же (ка ко у сво јој зе мљи, та ко и на ши рем пла ну) ан га жу је се еки-
па ре спек та бил них струч ња ка из на у ке, по ли ти ке и оба ве штај них 
слу жби, да по хит ном по ступ ку пре го ва рач ком ти му при пре ми ре-
ле вант не по дат ке ко ји ће им ко ри сти ти то ком пре го во ра. Од из у зет-
ног је зна ча ја да пре го ва рач ки тим рас по ла же са до вољ но вре ме на 
за пре го ва ра ње. Пре го ва ра чи мо ра ју би ти крај ње ко рект ни и ве о ма 
оба зри ви. Не сме ју ни ка да при ме ни ти прет њу ко ја у ве ли кој ме-
ри мо же осла би ти соп стве ну функ ци ју од вра ћа ња у слу ча је ви ма у 
ко јим су те ро ри сти спрем ни да жр тву ју соп стве не жи во те. Ве о ма 
је бит но убе ди ти те ро ри сте да би њи хо ве евен ту ал не жр тве би ле 
уза луд не и кон тра про дук тив не за стра те ги ју њи хо ве бор бе. Ме ђу-
тим, док пре го ва ра чи пре го ва ра ју и од вра ћа ју па жњу те ро ри ста, 
ан ти те ро ри стич ка је ди ни ца се при бли жа ва објек ту са те ро ри сти ма 
(ави о ну, во зу, ауто мо би лу, згра ди). Док пре го во ри тра ју, је ди ни ца 
за ан ти те ро ри стич ка деј ства при ку пља по дат ке о те ро ри сти ма ко ји 
су бит ни за ан ти те ри те ро ри стич ку ак ци ју (број но ста ње, на о ру жа-
ње ко јим рас по ла жу, да ли има ме ђу њи ма те ро ри ста са мо у би ца, 
ко ји су њи хо ви крај њи ци ље ви, да ли не ка др жа ва сто ји иза њи хо-
вих зах те ва…). Ан ти те ро ри стич ки бор бе ни тим то ком пре го во ра 
за у зи ма по зи ци ју са ко је сва ког те ро ри сту др жи на ни ша ну и у слу-
ча ју по тре бе кре ћу у ли кви да ци ју те ро ри ста и осло ба ђа ње та ла-
ца. Пре го ва ре ње уз уче шће тре ће стра не је до би ло на зна ча ју ка да 
су ве ли ке си ле али и оста ле зе мље уочи ле мо гућ ност об ли ко ва ња 
ме ђу соб них од но са без упо тре бе си ле тј. јед ним ви дом усме ра ва-
ња, пре по ру ке или уз не по сред но уче шће у окви ру пре го ва ра ња. У 
свој ству тре ће стра не по ја вљу ју се ли ца, не за ви сне гру пе, вла ди не 
и не вла ди не ор га ни за ци је (по ли тич ке, при вред не, гра ђан ске ини-
ци ја ти ве), ре ги о нал не и ме ђу на род не ор га ни за ци је, цр кве не ор га-
ни за ци је итд. Они у окви ру пре го ва ра ња мо гу би ти по сред ни ци 
или су бјек ти пре го ва ра ња. У ве ћи ни слу ча је ва они ко му ни ци ра ју 
са мо са јед ним ни во ом уну тар јед не стра не, обич но са нај ви шим 
ру ко вод ством или ни во ом ко ји са ве ту је ру ко во ди о це (ли де ре) тзв. 
хо ри зон тал на ко му ни ка ци ја. Че сто су у си ту а ци ји да уста но вља ва-
ју ко му ни ка ци ју ме ђу ни во и ма са мо јед не стра не, тзв. вер ти кал на 
ко му ни ка ци ја, што у при прем ној фа зи мо же би ти од ве ли ке ко ри-
сти због до би ја ња ко ри сних ин фор ма ци ја. 

Пре ма уло зи ко ју вр ши тре ћа стра на по сто ји општииспеци
фичнитиповеучешћа.Општитипови уче шћа тре ће стра не су уло-
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ге: Инсајдера – до ми цил ни уче сник (Insiderpartial) и Аутсајдера
– не у трал ни уче сник (Outsiderneutral). Специфичнитипови уче-
шћа тре ће стра не су уло ге:Даваоцадобрихуслуга;Катализатора;
Фасилитатора;Посредника(медијатора);Заступника;Прегова
рачаиАрбитра.32) По ред на ве де них, тре ћа стра на се по ја вљу је и у 
уло зи: подучаваоца (educator), оглашивача (soundingboard), сума
тора(summarizer), контролоравремена (timekeeper), преводиоца
(Translator,interpreter),градитељаповерења (bridgebuilder), обез
беђивачаресурса (resourceexpander), носиоцаповерења (repository
oftrust), оногакоји«чуваобраз» (facesever), заступникареално
сти (realityagent), оногакојиспречавалошевести (bearerofbad
news), нечијежртве«жртвеногјарца»(scapegoat), проналазача
(inventor), заступникапромене (changeagent). 

Пре ма вре ме ну от по чи ња ња пре го ва ра ње, мо же би ти: пре вен-
тив но; у ра ној фа зи еска ла ци је (из би ја ња) по ја ве; у то ку тра ја ња 
по ја ве; на кон за вр шет ка (пре стан ка) по ја ве; то ку пост по јав ног пе-
ри о да (одр жа ва ње ми ра и без бед но сти, спро во ђе ње до го во ре ног 
или спо ра зу ма и сл.). 

Пре ма на чи ну, пре го ва ра ње мо же би ти: не по сред но; по сред-
но; јав но и тај но, а пре ма бро ју уче сни ка мо же би ти: би ла те рал-
но; мул ти ла те рал но и уз уче шће тре ће стра не. Пре ма тематским
целинама, пре го ва ра ње мо же би ти: по ли тич ко (ди пло мат ско); 
еко ном ско (тр го вин ско, фи нан сиј ско); прав но (уго вор но, гра нич-
но); вој но (без бед но сно, опе ра тив но); кул тур но (ор га ни за ци о но); 
спорт ско (тран сфе ри); на уч но (струч но, ор га ни за ци о но); еко ло шко 
(струч но, ми ров но); цр кве но.

RadoslavGacinovic
NEGOTIATIONSASAMETHODFORSOLVINGCONFLICTS

Summary
Negotiationasawayofcommunicationhasbeenpresent
sincethebeginningsofhumankind,regardlessofthethe
oriesofcreationists (relationbetweenGodandman)or
evolutionists (relations between man and man). Negoti
ationasoneveryimportantcivilizationachievementhas
contributedtosolvingmanyeconomic,political,military,
security and other issues. Process of negotiation repre
sentsaveryeffectivemethodforsolvingconflictsandin
particular it has proved to be efficient in solvinghosta
gesituations.Therefore,negotiation isharmonizationof

32) In ter na ti o nal Alert, Ca pa city Bu il ding Wor kshops:Third-Party Par ti ci pa tion, In ter na ti o nal 
Alert, Lon don, 1996, pp. 65-74.
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ideal outcomewith attainable (reachable) outcome, and
so negotiation is a communication process between two
ormoreparticipantsinvolved,tryingtopeacefullybuilda
newrelationshipamongthemselvesoramongtheentities
whoseintereststheyrepresent.TheUnitedNationsChar
ter,Chapter33andtheRecommendationforclassification
ofdocumentsinthefieldofinternationallawbytheCo
uncilofEuropehaverecommendedsolvingconflictsthro
ugh:negotiation,goodservices,research,intermediation,
reconciliation,arbitration,judicalresolutionandresolu
tionwithinthesystemofinternationalorganizations.
Key Words: negotiations, negotiation teams, negotiator,
politics,law,subject,terrorist
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ДЕМОКРАТСКОГДРУШТВА

Сажетак
Основни циљ рада је да аргументовано покаже да
развој демократског друштва није могућ без демо
кратизације својинских односа. Закључује се: да се
демократизацијадруштваиполитичкихинституци
јауСрбијинеможезамислитибезсуштинскепроме
несвојинскиходноса;дасавременадемократизација
својинских односа кроз развијање радничког акцио
нарства,деоничарстваизадругарстваимазациљда
путем побољшања својинског статуса произвођача
повећа њихову мотивацију која је основни чинилац
економскеефикасностиусвимисторијскимусловима;
да економско и друштвено пропадање Србије може
зауставити једино демократизација својинских од
носа којаподразумеваданајшири слојеви становни
штвауправљајудруштвеномрепродукцијомштојеи
основна претпоставка демократизације политичких
институцијаиразвојадемократскогдруштва.Ураду
јекоришћентеоријскипровереннаучниметодиодго
варајућанаучналитература.
Кључнеречи:демократизација;својинскиодноси;по
литичкеинституције

Kа рак тер по ли тич ких ин сти ту ци ја и дру штве ни од но си од у век 
су би ли у ди рект ној за ви сно сти од ка рак те ра сво јин ских од но-

са. Про ме на сво јин ских од но са увек је пред ста вља ла пре крет ни-
* Виши а уч ни сарад ник у ИПС, Бе о град
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цу у раз во ју дру штва, а по себ но по ли тич ких ин сти ту ци ја. „У свим 
дру штве ним си сте ми ма дру штве ни од но си, у крај њој ли ни ји, ови-
се од сво јин ских од но са, а од ових вр ше ње вла сти и од лу чи ва ње. 
Ко је су бјект вла да ју ћих сво јин ских од но са, ко ји го спо да ри про-
дук ци о ним од но си ма, тај упра вља дру штвом“.1) Де мо кра ти за ци ја 
дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји не мо же се, сто га, ни 
за ми сли ти без су штин ске про ме не сво јин ских од но са. 

Као свет ски фе но мен, по др жа вље ње при ват не сво ји не пред-
ста вља не сум њи во за ко нит исто риј ски про цес све сног овла да ва ња 
то ко ви ма дру штве не ре про дук ци је ко ји је до вео до убр за ног раз во-
ја не са мо раз ви је них зе ма ља, већ и оних ко је су при лич но за о ста ле 
у раз во ју. У раз ви је ним за пад ним зе мља ма „...мо но пол ска струк ту-
ра и др жав на ин тер вен ци ја омо гу ћи ле су да се сто па аку му ла ци је 
у по сле рат ном пе ри о ду по ве ћа два до два и по пу та у по ре ђе њу 
са сто пом из ме ђу два ра та...“2), док је „...дра кон ским ме то ди ма и 
огром ним ула га њи ма СССР по стао ин ду стриј ска ве ле си ла у пе ри-
о ду од са мо де сет го ди на - и то је по сти гао мно го бр же но и јед-
на дру га зе мља у исто ри ји Евро пе“.3) На сли чан на чин убр за ван је 
раз вој Ки не, Ју го сла ви је и чи та вог ни за не раз ви је них зе ма ља Ази-
је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке по сле из вр ше не на ци о на ли за ци је 
при ват ног ка пи та ла. 

До убр за ног раз во ја мно гих зе ма ља до шло је, ме ђу тим, због 
ве ли ке кон цен тра ци је ка пи та ла ко јим се мо гло план ски рас по ла-
га ти, а не због са ме при ро де др жав ног вла сни штва ко је је ли ша ва-
ло не по сред не про из во ђа че еко ном ске мо ти ва ци је и ти ме од са мог 
по чет ка до ла зи ло у су коб са раз вој ним еко ном ским тен ден ци ја ма. 
Не до ста так еко ном ске мо ти ва ци је др жа ва је по ку ша ва ла на до ме-
сти ти ра зно ра зним ад ми ни стра тив ним и по ли тич ким ме ра ма. По-
што се еко ном ска мо ти ва ци ја ни чим ни је мо гла аде кват но на до ме-
сти ти, ад ми ни стра тив но ру ко во ђе ње при вре дом за па да ло је у све 
ду бљу кри зу, па су се са мо „...не ис ко ри шће ни ка па ци те ти у аме-
рич кој ин ду стри ји по ве ћа ва ли ова ко: 1954. го ди не 10%, 1958. год. 
20%, по чет ком 1961. год. 23%...“4), док се у „...Ја па ну због ве ли ких 
гу би та ка из го ди не у го ди ну, ко ји се по кри ва ју из др жав ног бу џе та, 
1) Др Ми ћо Ца ре вић, „Ју го сла ви ја из ме ђу ета ти зма и са мо у пра вља ња“, Глас, Ба ња Лу ка, 

1987, стр. 293.
2) В. Ми лен ко вић, Радикапиталназападу,Сед ма си ла, Бе о град, 1965, стр. 25.
3) Савременисвет,Вук Ка ра џић – Рад, Бе о град, 1983, стр. 274.
4) В. Ми лен ко вић, исто, стр. 20.
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же ље зни це у јав ним рас пра ва ма на во де као при мер не у спје ха др-
жав ног упра вља ња при вре дом“.5)

Та мо где је др жав но ру ко во ђе ње би ло об у хват ни је, као у зе-
мља ма то та ли тар ног ета ти зма, кри за је по при ми ла ка та стро фал-
не раз ме ре. Др жав на сво ји на је у ко му ни стич ком по кре ту из јед на-
ча ва на са дру штве ном сво ји ном и про гла ша ва на за њен нај ви ши 
об лик, а по што је др жа ва оста ла одво је на од дру штва, иде о ло ги ја 
др жав не сво ји не пред ста вља ла је ла жну ма ску за при кри ва ње би-
ро крат ске са мо во ље у рас по ла га њу дру штве ном имо ви ном. За то је 
еко ном ски и по ли тич ки си стем за сно ван на др жав но-сво јин ском 
мо но по лу и до жи вео пот пу ни слом. Ју го сло вен ски по ку шај да се 
са мо у пра вља њем пре ва зи ђу не га тив но сти ета ти стич ког си сте ма 
до жи вео је не у спех, пре све га, због то га што је др жав но вла сни-
штво по ли тич ким де кре ти ма са мо фор мал но тран спо но ва но у дру-
штве но вла сни штво, ко је је без ин ди ви ду а ли за ци је сво јин ског су-
бјек ти ви те та оста ло под ап со лут ном до ми на ци јом др жа ве. 

Без ин ди ви ду а ли за ци је сво јин ског су бјек ти ви те та ни је мо-
гло би ти ствар ног по друштвља ва ња др жав ног вла сни штва, па ни 
ствар не тран сфор ма ци је оту ђе ног др жав ног упра вља ња у са мо у-
пра вља ње. Уко ли ко ни је по сто јао су бјект вла сни штва, по је ди нац 
ни је мо гао по ста ти ни су бјект упра вља ња. Иза фор мал ног са мо у-
пра вља ња ста ја ло је ауто крат ско упра вља ње др жа ве. Рас по ла жу ћи 
ви шком вред но сти, др жа ва је рас по ла га ла це ло куп ним сред стви ма 
дру штве не ре про дук ци је и вр ши ла укуп ну дру штве ну пре ра спо де-
лу. И у рас по де ли сред ста ва лич не по тро шње глав ну уло гу има ла је 
др жа ва та ко да рад ни ци фак тич ки ни су рас по ла га ли ни сред стви ма 
лич не по тро шње а ка мо ли укуп ним сред стви ма и ре зул та ти ма соп-
стве ног ра да. „По ка за ло се да се рад ним ко лек ти ви ма „не ис пла-
ти“ ве ће за ла га ње, бо ље по сло ва ње и ве ћи ре зул та ти у ра ду јер им 
за јед ни ца тј. др жа ва си сте мом по ре за и ра зних до при но са за хва та 
нај ве ћи дио то га по ве ћа ног до хот ка. За пра во, по сто је ћи си стем био 
је скро јен за про сјеч не ко лек ти ве по ма жу ћи они ма ко ји за о ста ју, а 
од у зи ма ју ћи они ма ко ји се ис ти чу у ра ду. Мно ги ко лек ти ви ко ји су 
по сти за ли ве ли ке ре зул та те ни су про шли мно го бо ље од оних ко ји 
су по сло ва ли сла би је“.6)

5) Дра го Бу вач, Анатомијајапанскогуспеха, Гло бус, За греб, 1982, стр. 89.
6) Ду шан Би лан џић, Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,

Главнипроцеси19181985, Школ ска књи га, За греб, 1985, стр. 244/5. 



- 220 -

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАСВОЈИНСКИХОДНОСАДраганЖ.Марковић

На та квој сво јин ској осно ви фор мал но кон сти ту и са но са мо у-
пра вља ње оста ло ја на мар ги на ма оту ђе ног др жав ног упра вља ња. 
Пре ма то ме, дру штве на сво ји на и са мо у пра вља ње ни су мо гли би-
ти ге не ра то ри еко ном ске и дру штве не кри зе СФРЈ, јер објек тив-
но ни су ни по сто ја ли. Ствар но је по сто ја ло ауто крат ско др жав но 
упра вља ње за сно ва но на др жав ном вла сни штву за о де ну том у са-
мо у прав но ру хо. Глав ни узрок кри зе би ла је илу зи ја да упо ре до са 
са мо у пра вља њем мо же ег зи сти ра ти и вла да ви на би ро кра ти је. Кад 
се по ка за ло да то двој ство ни је оства ри во, а по сто је ћи ауто крат ски 
ре жим нео др жив, по ја ви ле су се те жње за ре при ва ти за ци јом и ре-
е та ти за ци јом.

Дру га чи је те жње ни су мо гле ни до ћи до из ра жа ја има ју ћи у ви-
ду да су у ре фор ме кре ну ли са ми но си о ци ауто ри тар не вла сти ко ји 
су од у век би ли глав ни ге не ра то ри кри зе. Ре при ва ти за ци ја и ре е та-
ти за ци ја пред ста вља ле су је ди ну узда ни цу одр жа ња ауто крат ске 
вла сти. Сто га ни је ни чуд но што се ре при ва ти за ци ја дру штве ног 
вла сни штва од ви ја ла без ве ли ких по тре са, јер се су штин ски ни-
шта ни је про ме ни ло у сво јин ским од но си ма. Без об зи ра на фор-
мал но-прав на овла шће ња, пар тиј ско-др жав на би ро кра ти ја је би ла 
и оста ла ствар ни по сед ник дру штве ног ка пи та ла, кон цен три шу ћи 
у сво јим ру ка ма сво јин ски и по ли тич ки су бјек ти ви тет. Ако је ра-
ни је др жав но вла сни штво фор мал но тран спо но ва но у дру штве но, 
са да је у то ку са мо обр нут про цес, и ако су ра ни је при пад ни ци 
вла да ју ће ели те са мо груп но рас по ла га ли дру штве ним ка пи та лом, 
са да њи ме рас по ла жу и при ват но пре тва ра ју ћи га на раз не на чи не 
у соп стве но вла сни штво. Сво јин ска тран сфор ма ци ја се у Ср би ји 
„ве ли ким де лом из ро ди ла у бес при мер ну пљач ку дру штве не сво-
ји не ко ја пред ста вља ве ли ку еко ном ску вред ност ства ра ну у то ку 
по ла ве ка.“7) Пре ко упра вљач ког мо но по ла вла да ју ће ели те, дру-
штве ни ка пи тал се „пре та че на ра чу не при ват них пред у зе ћа но ве 
бо га та шке кла се, над чи јим „по сло ва њем“ не по сто ји ни ка ква јав-
на од но сно др жав на кон тро ла“.8) Ус по ста вљен је „си стем еко ном-
ских мо но по ла ко ји, углав ном, функ ци о ни шу на шпе ку ла тив ној 
осно ви, у ин те ре су уских по ли тич ких, тр го вач ких и фи нан сиј ских 
кру го ва под стро гом кон тро лом са мог вр ха вла да ју ће др жав не и 
стра нач ке ели те“.9)

7) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава, „Сту бо ви кул ту ре“, Бе о град, 1996, стр. 17.
8) Исто, стр. 18.
9) Исто, стр. 19.
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Про из во ђач ке кла се су, при том, и да ље у по зи ци ји екс пло а ти-
са них не осе ћа ју ћи раз ли ку из ме ђу др жав ног и при ват ног ка пи та-
ла. За то су сит но соп стве нич ко и др жав но вла сни штво, без об зи ра 
на њи хо ву пре ва зи ђе ност, по ста ли око сни ца про грам ских опре де-
ље ња ауто крат ски ори јен ти са них, ка ко вла да ју ћих та ко и опо зи ци-
о них стра на ка у Ср би ји.

Кре а то ри сво јин ске тран сфор ма ци је ни су има ли за циљ про-
спе ри тет це ле дру штве не за јед ни це, већ лич но бо га ће ње. До шло је 
до „ши ро ке кри ми ни ли за ци је при вред ног жи во та, за шта кључ ну 
од го вор ност сно се мно ги при пад ни ци по ли тич ке ели те и др жав не 
из вр шно-управ не струк ту ре ко ји су у спре зи са ра зним „ве штим 
љу ди ма“, но вим „би зни сме ни ма“, лич ним и стра нач ким при ја-
те љи ма. Та ко је до шло до ши ро ко рас про стра ње не по ја ве ко руп-
тив ног из да ва ња из во зних и уво зних до зво ла, про да је де ви за по 
зва нич ном , тро стру ко ни жем кур су од ре ал ног, тј. тр жи шног, ус-
по ста вља ња мо но пол ског по ло жа ја по је ди них пред у зе ћа од но сно 
њи хо вих вла сни ка и ди рек то ра, не вра ћа ња узе тих кре ди та, не пла-
ћа ња ца рин ских да жби на, по ре за и сл. На тај на чин је на ста ла из-
у зет но бо га та „но ва ели та“ и со ци јал на бе да огром не ве ћи не ста-
нов ни штва“.10) 

Те жња ма „но ве ели те“ за ре при ва ти за ци јом, од но сно за очу-
ва њем соп стве не ауто крат ске вла сти, из у зет но по го ду је те шка еко-
ном ска си ту а ци ја, ко ја ви ше од го ва ра ауто крат ским не го де мо крат-
ским те жња ма, и од су ство ор га ни зо ва ног де мо крат ског по кре та 
са ал тер на ти вом - де мо крат ским те жња ма, за чи је ис по ља ва ње у 
ауто крат ским ре жи ми ма не по сто је од го ва ра ју ћи усло ви. Да су се 
по ја ви ле ор га ни зо ва не де мо крат ске сна ге, сво јин ска тран сфор ма-
ци ја би има ла за циљ бо га ће ње це лог на ро да, а не са мо по је ди на ца 
и си гур но би кре ну ла у оном сме ру ко јим је со ци ја ли за ци ја при-
ват ног вла сни штва у раз ви је ним др жа ва ма већ одав но кре ну ла.11) 
Са вре ме на де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са кроз раз ви ја ње 
рад нич ког ак ци о нар ства, де о ни чар ства и за дру гар ства има за циљ 
да пу тем по бољ ша ња сво јин ског ста ту са про из во ђа ча по ве ћа њи-
10) Исто, стр. 82/3.
11)  „Де мо кра ти ја мо же оп ста ти као јединствоеманципаторскогпокретаипоретка,оно-

га што је кре ће на пред и што јој да је ста бил ност, син те за де ло твор но сти и пар ти ци-
па ци је гра ђа на у до но ше њу ва жних по ли тич ких од лу ка, сло бо де и со ци јал не прав де, 
зна ња и мо ра ла“. (Зо ран Ви до је вић, „Исто риј ски би ланс и бу дућ ност де мо кра ти је“, 
Српскаполитичкамисао, бр. 3/2009) 
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хо ву мо ти ва ци ју ко ја је основ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно сти у 
свим исто риј ским усло ви ма. 

Раз ви ја ње за дру гар ства мо же би ти је дан од глав них по кре та-
ча пре по ро да Ср би је. Ме ђу тим, да би се за дру гар ство не сме та но 
раз ви ја ло нео п ход но је пу тем ин ди ви ду а ли за ци је сво јин ског су-
бјек ти ви те та це ло куп ну имо ви ну за дру ге тран сфор ми са ти у уде ле 
за дру га ра. Са ста вље на од сво јин ских уде ла, за дру жна имо ви на је 
исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра, 
чи ме се пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на су прот ста вље ност при ват ног 
и ко лек тив ног вла сни штва. За дру гар је „...са оста лим за дру га ри ма 
су вла сник зе мље, згра да, ма ши на, ла ђа и све га што јед на за дру га 
има, али члан за дру ге увек оста је при ват ни соп стве ник, истин ски 
по је ди нац у ве ли кој уде о ни чар ској имо ви ни...“ и „...мо же у сва ко 
до ба тра жи ти по вра ћај сво је имо ви не“.12)

На су прот то ме, у јед ном де лу за дру жног по кре та за дру га ри ма 
је ус кра ће но пра во сво јин ског су бјек ти ви те та, што је оправ да ва но 
те зом о на вод ној за шти ти за дру жног вла сни штва, и, у ве зи с тим, 
не де љи во сти за дру жних фон до ва. То је за ре зул тат има ло го то во 
пот пу ну де мо ти ва ци ју за дру га ра за уве ћа ва ње за дру жне имо ви не, 
као и оп шту не за ин те ре со ва ност за уна пре ђи ва ње ра да и по сло ва-
ња за дру ге. 

Ап сурд ност за шти те за дру жне сво ји не од за дру га ра нај бо љи 
је до каз ње не оту ђе но сти, ко јом је из о кре ну та у сво ју су прот ност 
и фак тич ки пре тво ре на у сво ји ну за дру жне би ро кра ти је као про ду-
же не ру ке др жав не упра ве. Ако за дру жну имо ви ну ства ра ју са ми 
за дру га ри, чи је би вла сни штво она мо гла да бу де не го њи хо во соп-
стве но, и ко би је бо ље од њих са мих мо гао чу ва ти и са чу ва ти? Ис-
ку ство је по ка за ло да је она упра во под за шти том др жа ве угро жа-
ва на и узур пи ра на. Сход но то ме, и у Ср би ји је за дру жна имо ви на 
ду го тре ти ра на као оту ђе но дру штве но, а у су шти ни др жав но вла-
сни штво, што се мо же сма тра ти глав ним узро ком ка та стро фал ног 
дру штве ног па да из вор ног за дру гар ства. По што др жа ва не тре ти ра 
за дру жну имо ви ну као вла сни штво за дру га ра, ни за дру га ри је не 
тре ти ра ју као сво је не го као ту ђе вла сни штво, те се пре ма њој та ко 
и од но се. 

Це ла за дру га се на тај на чин по ста вља као оту ђе на дру штве-
на ин сти ту ци ја, ко ја се пре ма за дру га ри ма та ко и од но си, пот пу но 
не ги ра ју ћи из вор на за дру жна на че ла. Без об зи ра на фор мал но де-
12) Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, 1935, стр. 141.
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мо крат ска пра ва упра вља ња за дру гом, за дру жном имо ви ном прак-
тич но рас по ла же ди рек тор за дру ге, ко ји је на тај на чин при ва ти зу је 
иако на то не ма фор мал но пра во. 

Пра ва за дру га је сло бод на и са мо стал на за јед ни ца удру же них 
при вред ни ка, ко ји на за јед нич ким по сло ви ма де ле и за јед нич ки 
ри зик. Сто га њи хов ин ди ви ду ал ни удео у за дру жној имо ви ни ни је 
не за ви сна и не про мен љи ва, не го за ви сна и про мен љи ва ве ли чи на, 
ко ја се по ве ћа ва кад се, за ви сно од успе шно сти ра да и по сло ва ња 
за дру ге, ње на имо ви на по ве ћа ва, или сма њу је кад се сма њу је укуп-
на имо ви на. У том по гле ду не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу уне се них 
и у за дру зи сте че них уде ла, ко ји су са став ни де ло ви је дин стве не 
за дру жне имо ви не.

Без об зи ра ка ко су их сте кли, за дру га ри сво јим уде ли ма тре ба 
да рас по ла жу ин ди ви ду ал но, а укуп ном имо ви ном за дру ге за јед-
нич ки јер је за јед нич ки ко ри сте. А по што се за јед нич ки ко ри сти, 
имо ви на за дру ге је фи зич ки не де љи ва иако је у сво јин ском сми слу 
иде ал но де љи ва. Ње на не де љи вост ни је ни нај ма ње угро же на ти ме 
ако за дру жни уде ли ме ња ју сво је вла сни ке уко ли ко се пре нос вла-
сни штва вр ши уну тар са ме за дру ге, тј. са за дру га ра на за дру га ре.

Је дин ство ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног сво јин ског су бјек ти-
ви те та је основ на ко хе зи о на сна га за дру ге, ко ја за дру га ре без ика-
кве спо ља шње при си ле др жи на оку пу. При та квом за јед ни штву 
сва ки за дру гар је лич но за ин те ре со ван да уве ћа ва њем свог уде ла 
уве ћа ва за јед нич ку имо ви ну, и да уве ћа ва њем укуп не имо ви не за-
дру ге уве ћа ва и ин ди ви ду ал ни удео у њој.

На то ме се за сни ва дво стру ки ин те рес за дру га ра: да што ви ше 
ула же у за дру гу, и да за јед нич ким ра дом и по сло ва њем што ви ше 
уве ћа ва свој удео у за дру жној имо ви ни. А уве ћа ва ње се вр ши по 
два осно ва: по осно ву са мог уде ла, и по осно ву ин ди ви ду ал ног до-
при но са за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, из че га про ис ти че спре га 
ин те ре са да се уве ћа њем за дру жне имо ви не уна пре ђу ју рад и по-
сло ва ње за дру ге, а уна пре ђи ва њем за јед нич ког ра да и по сло ва ња 
уве ћа ва за дру жна имо ви на. 

За то је за дру жна сво ји на из вор на осно ва за дру жног при вре-
ђи ва ња, „...основ ни те мељ уза јам но сти и са мо по мо ћи за дру га ра у 
за дру зи“. А „...с дру ге стра не ње на основ на функ ци ја про из и ла зи 
из са мих ци ље ва удру жи ва ња за дру га ра...“, да „...обез бе ђу је ре а ли-
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за ци ју њи хо вих еко ном ских ин те ре са...“, па је с об зи ром на то „...
из ве сно да без за дру жне сво ји не не ма ни пра вог за дру гар ства“.13) 

Не из о став ни услов да за дру га по ста не кон ку рен тан об лик еко-
ном ске кон цен тра ци је сло бод них сред ста ва, као бит ног чи ни о ца 
еко ном ског раз во ја, је да уло же на сред ства и жи ви рад пред ста вља-
ју основ при сва ја ња но во ство ре не вред но сти. Глав на пред ност за-
дру гар ства у од но су на кла сич но пред у зет ни штво је сте у то ме што 
за дру гар у при сва ја њу но во ство ре не вред но сти уче ству је по оба 
осно ва чи ме је, за раз ли ку од ак ци о на ра и де о ни ча ра, дво стру ко 
мо ти ви сан: и као не по сред ни про из во ђач и као вла сник уло же них 
сред ста ва.

Са мим удру жи ва њем рад и сред ства, иако не пре ста ју би ти ин-
ди ви ду ал но, по ста ју ко лек тив но вла сни штво за дру га ра о ко ме они 
за јед нич ки бри ну и ко јим за јед нич ки рас по ла жу. По што је суд би на 
сва ког уло га ве за на за суд би ну и по сло ва ње це ле за дру ге, сва ки 
за дру гар је мак си мал но мо ти ви сан да се ан га жу је у ра ду и по сло-
ва њу за дру ге и да за јед но са оста лим за дру га ри ма бри не о раз во ју 
за дру ге као соп стве ном га здин ству. На тај на чин би оп шти ни во 
еко ном ске мо ти ва ци је мо гао знат но над ма ши ти еко ном ску мо ти-
ва ци ју ак ци о нар ства. 

Нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ски од но са пред ста-
вља за дру жна сво ји на ко ја је исто вре ме но и ин ди ви ду ал но и за јед-
нич ко вла сни штво за дру га ра а сти че се екви ва лент ном рас по де лом 
но во ство ре не вред но сти пре ма до при но су жи вим и опред ме ће ним 
ра дом. Уко ли ко се ак ци о нар ско дру штво ши ри и на при сва ја ње жи-
вим ра дом, оно се у су шти ни из јед на ча ва са за дру жним вла сни-
штвом а ак ци о нар ство се тран сфор ми ше у из вор но за дру гар ство.

За дру жна на че ла у су шти ни ис кљу чу ју при сва ја ње ту ђег по-
што ни ко не мо же би ло ка кву ко рист да из вла чи на туђ ра чун. То 
под ра зу ме ва да се рас по де ла сва ке за јед нич ке ко ри сти, па и но во-
ство ре не вред но сти вр ши пре ма до при но су ње ном ства ра њу.

По што се за дру жно при вре ђи ва ње, ко јим се оства ру је би ло 
ко ја ко рист за дру ге, за сни ва на за јед нич ком ра ду и за јед нич ким 
сред стви ма за дру га ра, за осно ву ње не рас по де ле мо ра се узи ма ти 
до при нос и жи вим ра дом и уло же ним сред стви ма. Пре ма то ме се 
и рас по де ла оства ре ног до хот ка и за дру жне до би ти мо ра вр ши ти 
13) Др Ви до сав Гла ви нић, при лог у збор ни ку Стогодинаорганизованогзадругарствакод

насиусвету, За дру жни са вез Ју го сла ви је, Бе о град, 1995, стр. 165. и 171. 
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ка ко пре ма до при но су за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, та ко и пре ма 
ве ли чи ни уде ла у имо ви ни за дру ге.

До при нос за јед нич ком ра ду и по сло ва њу уло же ним сред стви-
ма сра зме ран је ве ли чи ни уде ла у за дру жној имо ви ни, ко ју ра ди 
са ме ра ва ња тре ба из ра жа ва ти у ре ла тив ном из но су. Што се у за јед-
нич ком ра ду и по сло ва њу ан га жу ју ве ћа сред ства, ве ћи су и ефек ти 
њи хо ве упо тре бе, па је и до при нос по је ди нач них уде ла тим ефек-
ти ма сра зме ран њи хо вој ве ли чи ни.

Сред ства су, ме ђу тим, са мо по тен ци јал ни чи ни лац, ко ји се 
мо ра ак ти ви ра ти жи вим ра дом да би се но ва вред ност ство ри ла. 
До при нос жи вим ра дом ме ри се дру штве но по треб ним, од но сно 
про сеч ним рад ним вре ме ном, ко је се спон та но утвр ђу је тр жи шном 
раз ме ном, а ор га ни зо ва но тех но ло шко-еко ном ским нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма. Ти ме се из осно ва ис кљу чу је тро шков ни прин цип, по 
ко јем се рад ни до при нос при вид но ме ри ин ди ви ду ал ним рад ним 
вре ме ном про ве де ним на по слу, уме сто ствар ним до при но сом, од-
но сно кван ту мом ствар но уло же ног ра да. 

По мо ћу дру штве но по треб ног рад ног вре ме на из ра же ног нор-
ма ти ви ма и стан дар ди ма, до при нос жи вим и опред ме ће ним ра дом 
мо же се све сти на за јед нич ки име ни тељ, ко јим се од ре ђу је уку пан 
ин ди ви ду ал ни до при нос уче сни ка у за јед нич ком ра ду и по сло ва-
њу за дру ге. Ти ме се за дру жна рас по де ла пот пу но објек ти ви зи ра 
ис кљу чи ва њем свих су бјек тив них чи ни ла ца, па и рад них спо соб-
но сти уко ли ко оне ни су из ра же не кроз рад ни учи нак. 

Рас по де ла пре ма укуп ном до при но су, и жи вим и опред ме ће-
ним ра дом, нео п ход на је на ро чи то из сле де ћих раз ло га. Пр во, рас-
по де лом са мо по јед ном осно ву на ру ши ло би се за дру жно на че ло 
јед на ко сти јер би из уче шћа у за дру жној ко ри сти би ли ис кљу че ни 
они чи ји се до при нос не вред ну је а на њи хов ра чун би не за слу же-
но до би ја ли они чи ји је до при нос пре вред но ван. Дру го, вред но ва-
њем укуп ног до при но са уве ћа ва се рад на и по слов на мо ти ва ци ја, 
као основ ни чи ни лац про дук тив но сти и укуп не еко но ми је ра да. И 
тре ће, под сти че се лич ни ин те рес и за ве ћа ула га ња и за што ве ће 
по слов не ре зул та те за дру ге. 

Ако у рас по де ли уче ству ју са мо пре ма до при но су жи вим ра-
дом, за дру га ри су не за ин те ре со ва ни за ула га ња и раз вој не пер спек-
ти ве за дру ге, па сто га и за из два ја ња у за дру жне фон до ве јер од то-
га не ви де не по сред ну ко рист. Али рас по де ла по осно ву жи вог ра да 
не под сти че ни за ла га ње на по слу ако се не вр ши пре ма ствар ном 
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до при но су. Основ ни узрок ни ске про дук тив но сти и по слов не не е-
фи ка сно сти за дру га у зе мља ма тзв. ре ал со ци ја ли зма би ла је сла ба 
рад на и по слов на мо ти ва ци ја за дру га ра због од ре ђи ва ња за ра да и 
дру гих до би та ка пре ма вре ме ну про ве де ном на по слу, не за ви сно 
од рад них и по слов них ре зул та та. 

При вид но из гле да као да је вре ме про ве де но на по слу нај о-
бјек тив ни ја ме ра рад ног до при но са, пр во, због то га што се мо же 
ег закт но ме ри ти, а дру го, што се рад ним вре ме ном ме ри ко ли чи на 
ра да ко ја је утро ше на у про из вод њу не ког про из во да, чи ме је од-
ре ђе на и ње го ва еко ном ска вред ност. Из гле да ло је да је нај зад на-
ђен пра ви на чин рас по де ле пре ма ра ду, али се по ка за ло да је вре ме 
про ве де но на по слу за пра во нај су бјек тив ни је ме ри ло. 

Ни ве ли ра њем пре ма вре ме ну про ве де ном на по слу ства ран 
је са мо при вид јед на ко сти, а у ства ри је ле га ли зо ва на не јед на ка, 
не пра вед на и не сти му ла тив на рас по де ла, ко јом је де сти му ли сан 
рад ни и по слов ни елан. У то ме ле жи основ ни узрок де гра да ци је и 
еко ном ске не е фи ка сно сти за дру гар ства, а и „...нај зна чај ни ји раз-
лог про па да ња...“ пр вих „...за дру жних ор га ни за ци ја...“ у Ср би ји 
„...на ла зи се у си сте му по де ле до хот ка на „рав не де ло ве“ ко ја ни је 
де ло ва ла сти му ла тив но на чла но ве за дру га“.14)

Да би се обез бе ди ла рад на и по слов на мо ти ва ци ја за дру га ра и 
за по сле них, рас по де ла и при сва ја ње еко ном ских ре зул та та тре ба 
да се вр ше пре ма ствар ном до при но су њи хо вом оства ри ва њу, без 
об зи ра у ка квом об ли ку се да је. У про из во ђач ким за дру га ма ствар-
ни до при нос ме ри се уло же ним ра дом и сред стви ма за дру га ра и 
за по сле них, а у по тро шач ко-услу жним за дру га ма, и ве ли чи ном па-
за ра или вред но сти ко ри шће них услу га. 

Ре зул та ти по сло ва ња за дру ге рас по де љу ју се пре ма ствар ном 
до при но су и пре ко ни жих про дај них це на, ко је за дру га ре под сти-
чу на ве ће ку по ви не у за дру зи. Ко ви ше ку пу је, пре ко ни жих це на 
ауто мат ски ви ше до би ја кроз уште де на ку по ви ни. Пре ко ни жих 
про дај них це на вр ши се у ства ри ин ди рект на рас по де ла по слов них 
до би та ка. То што би по об ра чу ну до био у нов цу или у на ту ри, за-
дру гар до би ја кроз уште ду у це ни. Али без об зи ра да ли се вр ши 
у нов цу или на ту ри, и ди рект на рас по де ла се мо ра ис ка зи ва ти у 
вред но сним ве ли чи на ма, да би се аде кват но при ме њи ва ло на че ло 
еко ном ске јед на ко сти. Ко ли чи на про из во да ко ју за дру гар до би ја 
14) Проф. др. Зор ка Ву ја то вић-За кић, Коопменаџмент,Ду нав гру па – Ду нав pre ving а. д., 

Бе о град, 2000, стр. 240.
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као за слу же ни до би так, тре ба тач но да од го ва ра ње го вом вред но-
сном до при но су по слов ним ре зул та ти ма за дру ге. 

Кроз рас по де лу се исто вре ме но вр ши и при сва ја ње за дру жних 
до би та ка. Све што за дру гар у рас по де ли до би је, ње го во је ин ди ви-
ду ал но вла сни штво ко јим су ве ре но рас по ла же. Ко ли ко ће из дво-
ји ти у за дру жне фон до ве а ко ли ко у лич ну по тро шњу, за ви си од 
ње го вог лич ног опре де ље ња, и би ло би не спо ји во са за дру жним 
на че ли ма да му то не ко на ме ће јер се на че ло до бро вољ но сти не 
сво ди на до бро вољ но учла њи ва ње у за дру гу већ под ра зу ме ва и до-
бро во љан рад у њој, те сло бод но из ја шња ва ње о свим пи та њи ма 
за јед нич ког ра да и по сло ва ња.

Ако се ра ди по за дру жним на че ли ма, не тре ба сум ња ти да ће 
за дру га ри део оства ре не до би ти до бро вољ но из два ја ти у за дру жне 
фон до ве јер су они њи хо во, и лич но и за јед нич ко вла сни штво. Сва-
ким из два ја њем уве ћа ва се ин ди ви ду ал ни удео за дру га ра у за дру-
жној имо ви ни, на осно ву ко јег уче ству је у да љој рас по де ли за дру-
жне до би ти, и ко јим лич но рас по ла же, су де лу ју ћи исто вре ме но у 
за јед нич ком рас по ла га њу це ло куп ном за дру жном имо ви ном. 

Сво јин ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним на че ли ма су по 
сво јој при ро ди де мо крат ски јер за јед нич ко рас по ла га ње под ра зу-
ме ва и за јед нич ко упра вља ње за дру жном имо ви ном. За дру га ри су 
ствар ни упра вља чи са мо уко ли ко су ствар ни вла сни ци, што је ла-
пи дар но из ра же но и кроз сло ган да „...за дру га упра вља ко лек тив но 
при ват ном имо ви ном сво јих за дру га ра...“15), ко ја је исто вре ме но и 
њи хо ва ко лек тив на имо ви на. 

Док се упра вља ње при ват ним пред у зе ћем за сни ва са мо на 
при ват ном вла сни штву, ода кле про ис ти че ње му свој стве на ауто-
кра тич ност, осно ву за дру жног упра вља ња чи ни ор ган ско је дин-
ство вла сни штва и ра да као основ ног из во ра вла сни штва. По што 
у за дру гу ула жу и рад и сред ства или бар јед но од то га, сви за дру-
га ри су и вла сни ци и упра вља чи, али уко ли ко је и жи ви рад основ 
при сва ја ња, рад ни ци за дру га ри су исто вре ме но и су вла сни ци за-
дру жне имо ви не.

Ствар но рас по ла га ње под ра зу ме ва и ствар но упра вља ње за-
дру га ра за дру жном имо ви ном, због че га је за дру жна де мо кра ти ја 
у су шти ни не по сред на власт за дру га ра, ко ја ис кљу чу је би ло ка кво 
и би ло чи је по сре до ва ње. Са мо као ствар ни сво јин ски су бјект за-
15) Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,исто, стр. 142.
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дру жног вла сни штва за дру гар мо же би ти и ствар ни упра вљач за-
дру жном имо ви ном, ко ји не ће до зво ли ти да се она од ње га оту ђу је. 
За дру га, пре ма то ме, ни је не ка од за дру га ра оту ђе на ин сти ту ци ја, 
већ је об лик њи хо вог соп стве ног са мо ор га ни зо ва ња. За то је за дру-
жна де мо кра ти ја аутен тич ни об лик упра вља ња за дру гом ко ме је 
туђ сва ки ауто кра ти зам. За сно ва на на ствар ном сво јин ском су бјек-
ти ви те ту, за дру жна де мо кра ти ја мо же по ста ти нај сна жни ји ге не-
ра тор не са мо еко ном ског раз во ја, већ и про це са де мо кра ти за ци је 
дру штва у це ли ни.16) 

Ако за дру гар ство по еко ном ским по тен ци ја ма тре ба да се при-
бли жа ва ак ци о нар ству, и ак ци о нар ство по сво јој со ци јал ној и дру-
штве но-еко ном ској осно ви тре ба да се де мо кра ти за ци јом сво јин-
ских од но са при бли жа ва за дру гар ству, као што је још Чарлс Фу рие 
пред ска зао да „...не ма пот пу ног јем ства за круп но вла сни штво све 
до тле док на род не по ста не си тан вла сник с ку по ни ма рад нич ких 
ди о ни ца“.17) Да нас су у мно гим, по себ но раз ви је ним зе мља ма, не 
са мо про фе си о нал ни упра вља чи већ и рад ни ци, као по сед ни ци де-
о ни ца и ак ци ја, су вла сни ци ве ли ког, и све ве ћег де ла круп ног ка-
пи та ла.

Ак ци о нар ство рад ни ка као не по сред них про из во ђа ча, зна чи 
по нов но сје ди ња ва ње свих основ них ком по нен ти сво јин ског рас по-
ла га ња: упо тре бе, упра вља ња и пло до у жи ва ња, од но сно ин те грал-
ног ко ри шће ња сво ји не. То сје ди ња ва ње је у су шти ни де при ва ти-
за ци ја, а не ре при ва ти за ци ја сво ји не за ко ју се за ла жу ауто крат ске 
вла да ју ће струк ту ре. Ре при ва ти за ци ја др жав не сво ји не у су шти ни 
не пред ста вља ствар ну де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са, јер и 
др жав на као и при ват на сво ји на пред ста вља при сво јен ту ђи рад.

Рад нич ко ак ци о нар ство је сво ји на ко ја се сти че соп стве ним 
ра дом и за јед нич ка сво ји на удру же них рад ни ка. Ак ци о нар ством 
рад ни ка ин ди ви ду ал но вла сни штво се не уки да не го се, на про тив, 
по твр ђу је, јер као што пи ше Чарлс Фу рие „...си ро мах у Хар мо ни ји, 
ако по сје ду је са мо дје лић ди о ни це, јед ну два де се ти ну, вла сник је, 
као су ди о ник, чи та вог кан то на...“, јер „... он мо же ре ћи: на ше зе-
мље, на ша па ла ча, на ши двор ци, на ше шу ме, на ше твор ни це, на ше 
ра ди о ни це; све је ње го во вла сни штво“.18) 
16)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Задружноуправљање,СНС–ЗСЈ, Бе о град, 2002.
17) C. Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,Школ ска књи га, За греб, 1980, стр. 

161.
18) Исто, стр. 166.
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До ствар не де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са у Ср би ји још 
увек ни је до шло јер би ро крат ска и ауто крат ска власт за то истин ски 
ни кад ни је би ла за ин те ре со ва на. Је дан об лик ауто крат ског упра-
вља ња дру штве ном ре про дук ци јом, при кри вен фор мал ним са мо у-
пра вља њем, за ме њен је дру гим об ли ком ауто крат ског упра вља ња 
при кри ве ним ви ше пар тиј ским пар ла мен та ри змом. „Иза па ра ва на 
си му ло ва ног пар ла мен та ри зма, фак тич ки до ми ни ра врх јед но пар-
тиј ске вла сти, од но сно ње гов не фор мал ни цен тар мо ћи, чи ју во љу 
скуп шти на пре тва ра у „во љу на ро да“, у за ко не“.19) Цен тра ли зо ва на 
др жав на власт у функ ци ји рас по ла га ња цен тра ли зо ва ним др жав-
ним вла сни штвом оста ла је у по се ду др жав не би ро кра ти је, јед не 
вла да ју ће пар ти је и јед ног др жав ног и пар тиј ског во ђе. 

Иако се све пар ти је, укљу чу ју ћи и оне нај а у то крат ски је, из ја-
шња ва ју за де мо кра ти ју, у сре ди ште њи хо вих про грам ских опре-
де ље ња ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су об ли ци 
за јед нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим за не-
ма ре ни. Де мо крат ска стран ка, Де мо крат ска стран ка Ср би је као и 
Г-17 Плус ап со лут ни при мат да ју при ват ној сво ји ни, док се Срп-
ска ра ди кал на стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је за ла жу за 
при ват ну и др жав ну сво ји ну. Ни јед на стран ка не да је ве ћи зна чај 
ак ци о нар ству и за дру гар ству за по сле них, ко ји се у про грам ским 
до ку мен ти ма ве ћи не стра на ка и не спо ми њу.20)

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти за-
ци ју и ап со лу ти за ци ју мо но по ли стич ких об ли ка при ват ног и др-
жав ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју 
или на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци-
јом вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и 
обрат но. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног си ро ма-
штва је не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је не вла-
сти над обез вла шће ним ма са ма.

Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је сво ју 
иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих пред-
у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског раз-
во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским струк-
ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су бје ка та 
у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не мо гу 
19) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава, исто, стр. 59.
20) Ви ди: Ди ја на Ву ко ма но вић, „Кон цеп ти при ва ти за ци је у про гра ми ма по ли тич ких пар-

ти ја у  пр вој де це ни ји тран зи ци је у Ср би ји“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2009.
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др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве нич ко 
вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко ном ске 
по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је сво-
јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. А то 
уме сто де мо кра ти за ци је зах те ва још ве ћу ауто кра ти за ци ју др жав не 
вла сти, ко ја спо ља мо ра ути ца ти на одр жа ва ње дру штве ног по рет-
ка. 

Као глав ни осло нац ауто крат ске вла сти, ства ра се сво јин ска 
струк ту ра „на кри ми ге ној осно ви, с јед не стра не пу тем пљач ке, а 
с дру ге стра не, пу тем ... при ва ти за ци је, ко јом се це ла пред у зе ћа 
ку пу ју буд за што... Опљач ка на су буд за што от ку пље на дру штве на 
пред у зе ћа“.21) Су зби јан је и сва ки об лик еко ном ске ин те гра ци је ко-
ји ни је у ин те ре су и под над зо ром вла да ју ће др жав не и стра нач ке 
ели те.22) Због круп них де фор ма ци ја у по ли тич кој, еко ном ској и со-
ци јал ној струк ту ри дру штва, Ср би ји пре ти опа сност „од ду го трај-
ног та во ре ња у ста ту су си ро ма шног и кри ми на ли зо ва ног дру штва, 
све ве ћег со ци јал ног ра сло ја ва ња на вр ло уску бо га та шку кла су и 
огром ну ве ћи ну гра ђа на на ру бу го ле ег зи стен ци је, све ја чих по ли-
тич ких и со ци јал них тен зи ја“.23)

Еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за у ста ви ти 
је ди но истин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са за сно ва на на 
ствар ном (ин дви ду ал ном и за јед нич ком) сво јин ском су бјек ти ви те-
ту. Кад нај ши ри сло је ви ста нов ни штва упра вља ју це ло куп ном дру-
штве ном ре про дук ци јом, он да они фак тич ки има ју и по ли тич ку 
власт.24) За то де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са и је сте нај по у зда-
ни ји пут ка де мо крат ском по ли тич ком си сте му и истин ски де мо-
крат ској за јед ни ци.

21)  Сло бо дан Ву че тић, Демократијабездоказа,БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 266/7.
22)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је, Бе о град, 2009.
23)  Сло бо дан Ву че тић,Приватизованадр жа ва, исто, стр. 23/4.
24)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Пер спек ти ве пре ва зи ла же ња пар то кра ти је и раз во ја не по-

сред не де мо кра ти је“, Политичкаревија, бр 3/2009, стр. 2-6.
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DEMOCRATIZATIONOFPROPERTY RELATIONSASA

PRECONDITIONFORDEVELOPMENTOFDEMOCRATIC
SOCIETY
Summary

Mainobjectiveofthispaperwastoscientificallyexplain
thatdevelopmentofdemocraticsocietyisnotpossiblewit
houtdemocratizationofpropertyrelations.Authorofthe
papercametoconclusionthatdemocratizationofsociety
andpoliticalinstitutionsinSerbiaisnotpossiblewithouta
substantialchangeofpropertyrelations;thattheobjective
ofmoderndemocratizationofpropertyrelationsthrough
developmentoftheworkers’shareholding,stocksandco
operativemovementistostrengthenmotivationofprodu
cersthroughimprovementoftheirownershipstatus,asthe
motivationisabasicfactorofeconomicefficiencyinall
epochs; thateconomicandsocialdecayofSerbiacould
bestoppedonlybydemocratizationofpropertyrelations,
whichimpliesthatmemersofallsocialclassesparticipate
inmanagementofsocialreproduction, thatbeingalsoa
basicpreconditionfordemocratizationofpoliticalinstitu
tionsanddevelopmentofdemocraticsociety.Inthepaper
authorusedtheoreticallyprovedscientificmethodandap
propriatescientificbibliography.
KeyWords:democratization,propertyrelations,political
institutions
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Resume

In Serbia democratization of property relations has not
been achieved yet, because bureaucratic and autocratic
government has never been really interested in it. One
form of autocraticmanagement of social reproductions,
that had been covered by formal selfgovernment, has
beensubstitutedwithotherformofautocraticgovernment
thathasbeenmaskedbymultipartymodelofparliamen
tarism.Even thoughallparties, includingeven themost
autocraticones,havedeclared themselvesas supporters
ofdemocracy,privateandstatepropertyhavebecomethe
centeroftheirprogramsandorientations,whilethework
er’sshareholdingandcooperationhavebeenneglectedor
pushedawaytosocialmargins.
Theactorsof thedailypoliticalcampaign forprivatiza
tion and absolutization of monopolistic form of private
andstateproprietorshiparerepresentativesoftheforces
thatalreadyownit,orhavebeenmakingeffortstoquickly
appropriateit.Suchaspirationformonopolizationofthe
proprietorshipderivesfromanaspirationformonopoliza
tionofpoliticalpowerandviceversa.Greatprivatepro
prietorship(welfare)inthecontrasttothemasspovertyis
anindispensablepreconditionforgainingandpreserving
poweroverdispossessedmasses.
Current difficult economic situation and absence of an
organizeddemocraticmovementwithanalternativepro
gram–democraticaspirationsextremelybenefitstheas
pirations of the“newelite” for reprivatization, that is,
forpreservationoftheirownautocraticgovernment.Itis
morebeneficialforautocraticthandemocraticaspirations
as therearenoappropriatepreconditions for fulfillment
ofdemocraticaspirations inautocratic regimes. If there
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hadbeenorganizeddemocratic forces on the scene, the
transformationofpropertyrelationsinSerbiawouldhave
hadanobjectiveofeconomicacquisitionofallpeopleand
notonlysomeindividualsanditwouldhavecertainlyem
barked itself on the path of developed stateswhich had
already started the process of socialization of private
property.



 Овај рад је примљен 22. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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СРБИЈАУТРАНЗИЦИОНОМ
ЕКВИЛИБРИЈУМУ

–императивипревазилажењастања
блокиранихреформи–***

Сажетак
Овајрадсебавианализомосновнихтранзиционихфа
за уСрбијинаконоктобарскихпроменаод2000. го
дине. Имајући у виду богатотранзиционо искуство
посткомунистичкихземаља,истакнутајенегативна
оценадосадашњегтранзиционогразвојакоји јеока
рактерисанкао„посебанслучај“неуспешнихинедо
вршенихреформи.Наконпочетнихпозитивнихкора
ка реформских политика, трансформација земље је
заустављена уласком у„транзициони еквилибријум“
– стање залеђених и пролонгираних промена – који
највишеодговарапрвобитнимтранзиционимдобит
ницима, утицајним групама и појединцима из поли
тике. Анализом преломнихтачака недавне политич
кепрошлостикоја једовеладопоразнихрезултата, 
ауториконстатујудасеосновнипроблемблокиране
транзиције састоји у чврстој симбиози политике и
економијенасвимнивоимадруштвеногживота.Ова
кво стање је опасно, јер дугорочно може угрозити
крхкинапредакостваренусфериполитичкихслобода
иизградњидемократијеуСрбији.Стогасеосновни
задатаксвакебудуће реформскеполитикевидиурас

* Истраживач сарад ник у ИПС, Бе о град
** Истраживач сарад ник у ИПС, Бе о град
***  Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из-

град ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру 
Ин ститута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и 
технолошки развој Репбулике Србије.
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кидањуовевезеиокретањукаистинскимтранзици
оним императивима. Ти императиви подразумевају
неодложно извршавање читавог сетатранзиционих
мера:економскулиберализацију,довршетакпривати
зацијеузпретходнуденационализацијуиреституцију,
смањивањедржавнеадминистрацијеиизградњуин
ституцијавладавинеправа.
Кључнеречи:транзиција,транзициониеквилибријум,
економскалиберализација,владавинаправа,ЕУ.

Fе но мен тран зи ци је, схва ћен као спе ци фи чан про цес дру штве-
них тран сфор ма ци ја ка рак те ри стич них за зе мље ис точ не и 

цен трал не Евро пе, био је у жи жи до ма ће јав но сти у крат ком пе-
ри о ду на кон пе то ок то бар ских про ме на. Да нас се чи ни да ова про-
бле ма ти ка ви ше не пред ста вља основ ни фо кус ин те ре со ва ња по-
ли тич ких чи ни ла ца, дру штве не на у ке али и ши ре јав но сти. Као 
да је и са ма реч „тран зи ци ја“ по ста ла passé и да је ње но ме сто 
за у зе ла син таг ма „европ ске ин те гра ци је“. Без сум ње је да про цес 
при дру жи ва ња ЕУ – као је дан од основ них при о ри те та вла да ју ће 
по ли ти ке и ме сто ге не рал ног дру штве ног кон сен зу са – пред ста вља 
од ре ђен вид „тран зи ци је“. Ипак, зна че ње ре чи „тран зи ци ја“, као 
тех нич ког тер ми на, не ис цр пљу је се у син таг ми „европ ске ин те-
гра ци је“. За све зе мље ко је су пре тен до ва ле на члан ство у ЕУ про-
цес тран зи ци је пред ста вљао је пр ви ко рак ка ис пу ња ва њу та ко зва-
них „ко пен ха шких кри те ри ју ма“, ко је је Европ ски Са вет до нео још 
1993. го ди не.1) Реч је о се ту еко ном ских и по ли тич ких стан дар да 
чи је ис пу ња ва ње омо гу ћа ва пу но прав но члан ство у ЕУ. Зе мље ко је 
до стиг ну ове стан дар де у прин ци пу се не мо ра ју при дру жи ти ЕУ 
(иако се у прак си све при дру жу ју), те је на сва кој по је ди ној др жа-
ви, ње ној вла ди и пар ла мен ту да о то ме од лу чи. Кри те ри ју ми из 
Ко пен ха ге на пред ста вља ју та да шњи од го вор европ ских по ли ти ча-
ра на про ме не у це лој Евро пи от по че те ру ше њем Бер лин ског зи-
да. У том сми слу про цес тран зи ци је прет хо ди по ли ти ци стан дар да 
при сту па ЕУ, те сам по се би пред ста вља исто риј ску не ми нов ност 
по нов ног ус по ста вља ња, из град ње, али и ре ха би ли та ци је основ-
них ком по нен ти и вред но сти дру штве ног по рет ка, ко ји је у овом 
де лу све та по сто јао пре по чет ка Дру гог свет ског ра та. 
1) Општи копенхашки критеријуми су: „Стабилност институција гараната демократије, 

владавина права, људска права, поштовање и заштита мањина; постојање функционалне 
тржишне привреде као и капацитета да се издржи притисак конкуренције и тржишних 
снага у оквиру Уније; способност да се прихвате обавезе чланства, укључујући 
посвећеност политичким, економским и монетарним циљевима Уније. Интернет: http://
ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm
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Про цес тран зи ци је је цивилизацијскипроцес тран сфор ма ци је 
дру шта ва из ко му ни зма у ка пи та ли зам. Све ко му ни стич ке зе мље, 
са да шње чла ни це ЕУ, кре ну ле су убр за но да се тран сфор ми шу на-
кон 1989. го ди не. У том сми слу тран зи ци ја озна ча ва је дан брз, ра-
ди ка лан и те ме љан рас кид са со ци јал ним, по ли тич ким и иде о ло-
шким за ве шта њем ко му ни зма. Овај про цес је под ра зу ме вао, и још 
увек под ра зу ме ва, чи тав низ нео д ло жних ме ра чи је ис пу ња ва ње 
свр ста ва јед но дру штво у ред мо дер них и ци ви ли зо ва них дру шта-
ва: 

– ра ди кал ну про ме ну еко ном ског ам би јен та ко ја тре ба да се 
из вр ши пре ко процесаприватизације, 

– реституцију и денационализацију у ко му ни зму од у зе те имо-
ви не, 

– дерегулацију – то јест по вла че ње др жа ве из при вре де, 
– економскулиберализацију (уки да ње спо ља шњих и уну тра-

шњих ба ри је ра раз во ју пред у зет ни штва), као и 
– успостављањевладавинеправа и вишепартијскогсистема. 
Реч је за пра во о јед ном ве о ма ва жном про це су раз мон ти ра-

ња дру штве ног и ин сти ту ци о нал ног на сле ђа ко му ни зма. За сва ку 
област ко ја се тран сфор ми ше по сто је кри те ри ју ми и оп ти мал ни 
рок из во дљи во сти. Ра чу на се, на при мер, да се ва ља на при ва ти-
за ци ја мо же из вр ши ти ве о ма бр зо (без об зи ра на мо дел ко ји се 
ода бе ре), за са мо не ко ли ко го ди на. Та ко ђе, ме ре еко ном ске ли бе-
ра ли за ци је се мо гу из ве сти та ко ре ћи „пре ко но ћи“. Зе мље ко је су 
пред ња чи ле у им пле мен та ци ји ових ре фор ми вр ло бр зо су про ме-
ни ле сво ју сво јин ску струк ту ру, док су ин си ти ту ци о нал не про ме не 
и из град ња прав ног си сте ма тра ја ли не што ду же. Те зе мље би ле 
су тран зи ци о ни „по бед ни ци“ или тран зи ци о ни „шам пи о ни“ (Че-
шка, Пољ ска, Ма ђар ска, бал тич ке зе мље – на ро чи то Есто ни ја). За 
раз ли ку од њих, др жа ве ко је су та ко ђе кре ну ле овим пу тем, по пут 
Бу гар ске, Ру му ни је, чла ни ца ЦИС,2) као и не ких зе ма ља Бал ка на 
(осим зе ма ља бив ше Ју го сла ви је ко је због рат них при ли ка у том 
пе ри о ду ни су от по че ле про цес тран зи ци је) ни су ус пе ле да оба ве 
2) Заједница независних држава - CommonwealthofIndependentStates(CIS). FreedomHouse 

у својој публикацији NationsinTransit2009, посебно категоризује неке од чланица ове 
групе у „ауторитарну осморку“. Након двадесет година транзиције, по мишљењу Free
domHouse, земље попут Азербејџана, Белорусије, Казахстана, Русије, Таџикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, нису успешно завршиле политичку трансформацију, 
већ су само консолидовале наслеђени ауторитаризам. Видети Интернет: http://www.
freedomhouse.hu/index.php
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успе шну и бр зу тран зи ци ју, те су се не ко ли ко пу та вра ћа ле на по че-
так, по ку ша ва ју ћи да про на ђу оп ти ма лан мо дел тран сфор ма ци је. 
Ула зак Бу гар ске и Ру му ни је у Европ ску Уни ју 2007. го ди не за ове 
зе мље озна ча ва за вр ше так јед ног де ла му ко трп ног и ду го трај ног 
тран зи ци о ног лу та ња.

Ис ку ство два де се то го ди шње тран зи ци је пост ко му ни стич ких 
зе ма ља, њен тем по, као и по треб но вре ме за им пле мен та ци ју од-
ре ђе них ре форм ских ме ра, упу ћу ју на за кљу чак да по сто је ја сни 
кри те ри ју ми ка ко за спро во дљи вост тран зи ци је та ко и за ње ну 
успе шност. С дру ге стра не, бу ду ћи да про цес тран зи ци је пред-
ста вља ци ви ли за циј ску не ми нов ност, сва ки по ку шај ње го вог за у-
ста вља ња или бло ки ра ња, под из го во ром ал тер на тив них ре ше ња, 
пред ста вља си гу ран пут у стаг на ци ју, а ка ко по ка зу је тран зи ци о но 
ис ку ство Ср би је и не ких дру гих зе ма ља, и сво је вр сни по вра так у 
со ци ја ли зам. 

По др шка ре фор ма ма, као и кон ти ну и ра на ак ту ел ност те ма ти-
ке тран зи ци је, ка ко код ста нов ни штва та ко и код вла да ју ћих policy
maker чи ни ла ца Цен трал не и Ис точ не Евро пе, омо гу ћи ла је овим 
зе мља ма да ре ла тив но бр зо пре бро де оно што је по зна то као син-
дром тран зи ци о них „по ро ђај них бо ло ва“ (пе ри од адап та ци је услед 
ре це си је на кон по чет них ре фор ми) и да се окре ну но вом се ту ин-
сти ту ци о нал них про ме на и при ла го ђа ва њу ЕУ стан дар ди ма и ре-
гу ла ти ви, док су зе мље Ју го и сточ не Евро пе (на ро чи то др жа ве бив-
ше Ју го сла ви је, Ал ба ни ја, Ру му ни ја и Бу гар ска) пру жа ле ве ли ки 
от пор тран сфор ма ци ји, и то на ви ше на чи на. 

Је дан од на чи на да се тран зи ци о ни про цес до ве де у пи та ње је-
сте по ку шај да се тран зи ци о на не ми нов ност – из град ња уста но ва 
мо дер ног по рет ка – ло ка ли зу је као уски „нео ли бе рал ни“ по ду хват 
ко ји се по ве зу је са ши рим гло бал ним про це сом – гло ба ли за ци јом.3) 
Овај по ку шај је оми љен код ин те лек ту а ла ца ле ве ори јен та ци је, код 
пр вих до бит ни ка тран зи ци је, као и код оних крај ње кон зер ва тив-
них и ко лек ти ви стич ки усме ре них по је ди на ца и гру па ко ји су ко-
му ни стич ку па ра диг му за ме ни ли на ци о на ли стич ком. Та кав по ку-
шај дис кре ди то ва ња тран зи ци о них им пе ра ти ва при су тан је у свим 
зе мља ма ко је про ла зе или су про шле кроз овај про цес, па та ко и у 
3) Данас је овај аргумент појачан светском кризом као „кризом капитализма“. Да је криза 

у Сједињеним Државама заправо производ превеликог мешања америчке државе у 
економију веома јасно се показује у тексту Мирослава Прокопијевића „Капитализам и 
криза“. Вид. Интернет: http://www.katalaksija.com/v2.0/index.php?option=com_content&
task=view&id=123&Itemid=7, 1. март. 2010.



стр:235260.

- 239 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

Ср би ји. Реч је о иде о ло шком су ко бу ко ји ци ви ли за циј ску и исто-
риј ску не ми нов ност са гле да ва у ко ор ди на та ма иде о ло шког про јек-
та осми шље ног из јед ног цен тра. На и ме, на кон кра ха би по лар ног 
све та „но ва свет ска им пе ри ја“, оли че на у Сје ди ње ним Др жа ва ма, 
на вод но се по ду хва ти ла ак тив ног пре о бли ко ва ња све та, на ро чи то 
оних под руч ја ко ја су по ста ла пред мет оп штих тран сфор ма ци ја 
(Ис точ на Евро па) и ко ја се на ла зе у ге о граф ској бли зи ни и сфе ри 
ути ца ја не ка да шње со вјет ске им пе ри је. За ве ћи ну про тив ни ка убр-
за не дру штве не тран сфор ма ци је тран зи ци ја је по ста ла си но ним 
гло ба ли за ци је. Бу ду ћи да гло ба ли за ци ја по ова квом схва та њу ни-
је при род ни и не ми нов ни ток раз во ја пост ко му ни стич ких зе ма ља, 
већ осми шље ни по ли тич ки про је кат ру ко во ђен из јед ног цен тра, 
ло гич но је, али и по жељ но, гле да ти на про цес тран зи ци је као по 
се би негативан про цес. Ка да се при хва ти ова ква ви зу ра, ве ћи на 
ме ра ко је под ра зу ме ва овај про цес, као и вред но сти ко је му сто је у 
по за ди ни по ста ју не при хва тљи ве. 

Дру ги на чин је да се из чи сто пси хо ло шких раз ло га и по ли-
тич ких об зи ра не ги ра не ми нов ност тран зи ци је. Бу ду ћи да је тран-
зи циј ски про цес сво је вр сна со ци јал на опе ра ци ја ко ја под ра зу ме-
ва на но ше ње из ве сне ко ли чи не бо ла ста нов ни штву, она је крај ње 
не по пу лар на и по ли ти ча ри је се не ра до по ду хва та ју.4) Ра ди је се 
опре де љу ју за ма ње бол не стра те ги је и „ал тер на ти ве“, одр жа ва-
ју ћи дру штве ни statusquo уз по моћ ме ха ни за ма стра не по мо ћи и 
по зај ми ца од ме ђу на род них ор га ни за ци ја и фон до ва. Чи ње ни ца је, 
ипак, да бр зе и ра ди кал не ре фор ме по се би под ра зу ме ва ју не по пу-
лар ност за оне ко ји их спро во де – сва ки пра ви ре фор ма тор је по 
пра ви лу не по пу ла ран, и он сам, као и вла да ко ју во ди, те шко мо же 
из др жа ти пун ман дат на вла сти. По зи тив на по сле ди ца овог крат-
ко трај ног ре фор ма тор ског ан га жма на је сте не мо гућ ност по врат ка 
на ста ње пре им пле мен та ци је ре форм ских ме ра. По знат је при мер 
естон ског пре ми је ра Мар та Ла ра (MartLaar) чи ја је вла да за са мо 
4) Она је непопуларна како за политичке актере тако и за становништво. Ипак, за земље 

попут Чешке, Пољске, Словачке, Мађарске, као и у балтичким земљама, транзиција 
је у једном – почетном – периоду била веома популарна, јер ју је становништво 
доживљавало као истовремено симболичко и фактичко дистанцирање од СССР-а, 
односно, комунизма. Ове земље су транзицију прихватиле као природан и пожељан 
процес, а не као нешто што је наметнуто – што објашњава и степен подршке јавности 
као и велика очекивања на почетку транзиције. Опсежније о овој теми видети Pamela 
Waldron-Moore, „Eastern Europe at the Crossroads of Democratic Transition - Evaluating 
Support for Democratic Institutions, Satisfaction with Democratic Government, and Consoli-
dation of Democratic Regimes“, ComparativePoliticalStudies, Vol. 32, No. 1, 1999, стр. 
32-62
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три го ди не ус пе ла да спро ве де струк ту рал не ре фор ме, као и ком-
плет ну при ва ти за ци ју, чи ме се естон ско дру штво вр ло бр зо вра ти-
ло на ни во БДП од пре по чет ка тран зи ци је, и по че ло да про из во ди 
зна ча јан и кон стан тан дру штве ни раст.5) Они ко ји су до шли на кон 
ова ко спро ве де них ре фор ми ни су мо гли да по ни ште њи хо ве ре-
зул та те ни ти да вра те ства ри уна зад. Ре фор ма то ри би ва ју сврг ну ти 
али до стиг ну ћа њи хо вих ре фор ми оп ста ју.6) Тран зи ци о но ис ку ство 
Бу гар ске, Ру му ни је и Ал ба ни је до ку мен ту је дру га чи ји сце на рио. 
Екс пе ри мент про лон ги ра ња не ми нов ног за вр шио се оп штим дру-
штве ним ко лап сом, то ком 1996. и 1997. го ди не.7) Це на ко ју су ова 
дру штва мо ра ла да пла те би ла је са да знат но ви ша од оне ко ју би 
пла ти ла да су ове ме ре спро ве де не на вре ме. 

Све ово ука зу је да се дру штва ко ја не по се ду ју кон сен зус око 
основ них ре форм ских по ли ти ка опре де љу ју за „без бол ни ји“ пут, 
окре ћу ћи се на вод ним ал тер на ти ва ма, ко је фак тич ки зна че об у ста-
вља ње тран зи ци је и про ду жа ва ње оп ште дру штве не стаг на ци је. 

Ср би ја је прак тич но по след ња зе мља Ју го и сточ не Евро пе ко ја 
је ушла у тран зи ци ју.8) Са дру ге стра не, она је има ла ту сре ћу што је 
на по чет ку ре фор ми, на кон 5. ок то бра 2000. го ди не, има ла на рас-
по ла га њу аку му ли ра на и си сте ма ти зо ва на тран зи ци о на ис ку ства 
зе ма ља ко је су про шле кроз овај про цес. Ту сре ћу у не сре ћи, по 
свим по ка за те љи ма, ни је ус пе ла да ка пи та ли зу је, те се да нас, де сет 
5) Влада премијера Лара усредсредила је реформску политику на следеће мере: 1) 

монетарна реформа која је подразумевала увођење валутног одбора, што је укинуло 
централну банку и довело до стабилизације домаће валуте; 2) отварање економије, што 
је убрзало прилив страних директних инвестиција; 3) свеопшта и брза приватизација 
(тендером и ваучерима); 4) изградња владавине права; и, 5) пореске реформе, увођење 
равне пореске стопе (flattax) што је довело да бољег пуњења буџета. Вид. Mart Laar, 
Estonia:LittleCountryThatCould, Centre for Research into Post Communist Economies, 
London, 2002.

6) Као што су постигнућа инагуратора „шок терапије“ пољског реформатора Лешека 
Балцеровица (Leszek Balcerowicz). Иначе, неки аутори тврде да је историјат 
транзиционих дешавања потврдио ирелевантност дебате градуализам в.с. шок 
терапија: „оба приступа могу бити релевантна, избор једног или другог зависи од 
јединствених услова у земљи“ Видети Aleksandr Shkolnikov, Anna Nadgrodkiewicz „The 
Fall of the Berlin Wall: Twenty Years of Reform in Central and Eastern Europe“, Caucasian
ReviewofInterationalAffairs, Vol. 4 (1), Winter 2010, стр. 77.

7) Периодом хиперинфлације у Бугарској (преко 550 % у 1997. години) и финансијске 
кризе у Румунији 1996. године, као и потпуним распадом државе и социјалним 
(оружаним) немирима у Албанији током 1997. године. Уп. Malcolm Warner, Manage
mentintransitionaleconomies:fromtheBerlinWalltotheGreatWall, Routledge, 2005, стр. 
56.

8) То је разлог зашто се у разним прегледима транзиционих кретања током прве деценије 
трансформација, Србија ретко, или уопште, не помиње. Видети, на пример, извештај 
ЕБОР из 1998, табела 2.1. 
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го ди на на кон по чет ка тран зи ци је, а два де сет го ди на од по чет ка и 
де сет го ди на од за вр шет ка успе шних пост ко му ни стич ких ре фор-
ми, на ла зи, ве ли ким де лом, на ње ном по чет ку, уме сто на ње ном 
кра ју. У ли те ра ту ри о тран зи ци ји че сто се по ми ње фе но мен „зам ке 
екви ли бри ју ма“ или „екви ли бри јум пар ци јал них ре фор ми“.9) Реч 
је рав но те жи ко ја се ус по ста вља на кон пр во бит них тран зи ци о них 
ме ра ко ју одр жа ва ју до бит ни ци из пр ве фа зе тран сфор ма ци је, за-
јед но са вла да ју ћим по ли тич ким еста бли шмен том. Њи хо вом ин те-
ре су од го во ра бло ки ра ње и про лон ги ра ње ре фор ми, на ро чи то оних 
ко ји се ти чу уну тра шње и спо ља шње ли бе ра ли за ци је и из град ње 
ин сти ту ци ја вла да ви не пра ва. Мре жа по ве за но сти politicalfriendly 
при вред ни ка (тај ку на), ко рум пи ра них по ли ти ча ра, по ли тич ког по-
пу ли зма, де ма го ги је и от по ра ста нов ни штва (пре све га оног ње го-
вог де ла за по сле ног у др жав ном сек то ру), бло ки ра да ље ре фор ме и 
одр жа ва по губ но ста ње екви ли бри ју ма за ле ђе них ре фор ми.

Чи ни се да Ср би ја, де сет го ди на од за по чи ња ња струк ту рал них 
про ме на, пред ста вља по себ но не у спе шан слу чај тран зи ци је. Шта-
ви ше, из гле да да са ма иде ја не ми нов но сти ужур ба не тран сфор ма-
ци је и ре фор ми не пред ста вља основ ну по ли ти ку ка ко оних ко ји 
би тре ба ло да спро во де ре фор ме – вла да ју ћи по ли тич ки еста бли-
шмент, та ко и оних ко ји су им по ли тич ка опо зи ци ја. Ста ње тран-
зи ци је у Ср би ји упу ћу је на јед ну па ра док сал ност: срп ско дру штво 
се и да ље на ла зи на по чет ку тран зи ци је, док глав ни про та го ни сти 
ње ног по ли тич ког жи во та сма тра ју или да је ова тран зи ци ја та ко-
ре ћи за вр ше на (бар у гру бим цр та ма) и да се Ср би ја на ла зи „на 
ко рак од ЕУ“, или да Ср би ја не тре ба да про ђе кроз она кву вр сту 
тран зи ци је ко ју су про шле све дру ге успе шне тран зи ци о не зе мље, 
већ да тре ба да кре не не ким сво јим „тре ћим пу тем“, ко ји је да ле ко 
од „нео ли бе рал ног за стра њи ва ња“ тран зи то ло шких пре по ру ка. У 
на став ку овог ра да би ће ре чи о узро ци ма ова кве, бло ки ра не и про-
лон ги ра не тран зи ци је у Ср би ји као и о то ме ко је ме ре су нео п ход не 
ра ди пре ва зи ла же ња тран зи ци о ног екви ли бри ју ма.

УЗРОЦИБЛОКИРАНЕТРАНЗИЦИЈЕ

На кон де це ни је ве ро ват но нај мрач ни јег пе ри о да у сво јој но-
ви јој исто ри ји – то ком ко је су прак тич но по ни ште ни ре зул та ти 
мо дер ног раз во ја – Ср би ја се нај зад, то ком ок то бра 2000. го ди не, 
из бо ри ла за мо гућ ност те мељ них дру штве но-по ли тич ких ре фор-
9) Видети: Transition,TheFirstTenYears, World Bank, Washington D.C, 2002.
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ми. Та мо где су се на ла зи ле све тран зи ци о не зе мље ши ром не ка-
да шњег ути ца ја „им пе ри је зла“ 1990. го ди не, Ср би ја се об ре ла тек 
де це ни ју по сле – 2000. го ди не. Да кле, на са мом по чет ку оп се жног 
про це са раз мон ти ра ња на сле ђа ко му ни зма. Те зу по ко јој је Ср би ја 
већ у де ве де се тим го ди на ма про шлог ве ка про ла зи ла кроз из ве-
сну тран зи ци ју и из град њу по ли тич ке де мо кра ти је, на на чин тран-
сфор ма ци ја зе ма ља ис точ не Евро пе, тре ба од ба ци ти grossomodo. 
Оно што је по сто ја ло за вре ме ауто ри тар не вла да ви не Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа за пра во је био му ти ра ни со ци ја ли зам, кон зер ви ра-
ни об лик по ли тич ког ауто ри та ри зма и со ци ја ли стич ке еко но ми-
је у облан ди ви ше пар тиј ског си сте ма. Овај би по ли тич ки хи брид 
на кра ју два де се тог ве ка – у ко ме су на ста ја ле но ве де мо кра ти је, 
а про цес гло ба ли за ци је спа јао не спо ји во – го то во из ве сно за у зео 
нај ви ше ме сто на ле стви ци исто риј ских би зар но сти и тра ги ко мич-
них про је ка та со ци јал ног ин же ње рин га (ра ме уз ра ме са слич ним 
гро теск ним про јек ти ма из по ли тич ке са вре ме но сти – по пут оног 
бе ло ру ског пред сед ни ка) да по сле ди це ко је је про из вео ни су би ле 
та ко по губ не. Ра то ви, огром ни гу би ци у људ ским жи во ти ма, имо-
ви ни и кул тур ном на сле ђу, еко ном ска де ва ста ци ја, хи пе рин фла ци-
ја не за пам ће ног оби ма у по сле рат ној исто ри ји, изо ла ци ја и су коб 
с нај моћ ни јим и нај ра зви је ни јим зе мља ма све та, као и не ре ше но 
пи та ње те ри то ри јал них гра ни ца, узро ци су ка та стро фал не старт не 
по зи ци је дру штва ко је је тре ба ло да се ре фор ми ше.

 Ни јед на но ва чла ни ца ЕУ ни је има ла та ко ло шу старт ну по-
зи ци ју. Но ва власт мо ра ла је не са мо да ра ди оно што су ра ди ле и 
дру ге тран зи ци о не зе мље – да им пле мен ти ра основ ни сет тран зи-
ци о них ме ра – већ и да се раз ра чу на с по ли тич ким и кри ми нал ним 
на сле ђем Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Шта ви ше, док је за го то во све 
ис точ но е вроп ске зе мље – осим, на рав но, за зе мље „ауто ри тар не 
осмор ке“ – ори јен та ци ја ка За па ду и одва ја ње од Ис то ка, као про-
из вод ру ше ња гво зде не за ве се, био им пе ра тив и основ но по ла зи-
ште у из град њи/по нов ном ус по ста вља њу но вог/ста рог иден ти те та, 
Ср би ја се, упра во за хва љу ју ћи му ти ра ном си сте му де ве де се тих, 
на шла у ду бо кој кри зи иден ти те та, без ге не рал ног кон сен зу са о то-
ме „ко ме се цар ству при кло ни ти“. Са ма ди ле ма је по губ на јер је 
за пра во ла жна. Ср би ја не пред ста вља ни ка кав из у зе так у од но су 
на оно што ње на по ли ти ка мо ра да ура ди уко ли ко же ли да из вр ши 
озбиљ ну тран сфор ма ци ју. Ср би ја ни је, ни ти ће ика да има ти дру гог 
из бо ра до оног ко ји има на по ну ди чи тав ре ги он у ко ме се на ла зи. 
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Али та ла жна, опа сна и од ста рог ре жи ма на мет ну та ди ле ма, оп-
ста ла је и на по чет ку тран зи ци је, ства ра ју ћи плод но тло за рас кол 
у по ли тич кој сфе ри, и оста ју ћи ста лан ре ме ти лац и из го вор за од у-
ста ја ње од ре фор ми, до да на да на шњег.10)

Вр ло бр зо, прак тич но од мах по сме ни „ста рог ре жи ма“ ре во-
лу ци о на ри су се раз и шли по во дом свих кључ них пи та ња: пер цеп-
ци је не дав не про шло сти, ње ног за ве шта ња, ду би не про бле ма у ко-
ји ма се Ср би ја на ла зи ла, на чи на опо рав ка зе мље и ге не рал но ње не 
ори јен та ци је, од но са пре ма Цр ној Го ри, са рад ње с ме ђу на род ном 
за јед ни цом и су дом у Ха гу, као и го ру ћим ко сов ским про бле мом. 
При ста ли це но вог пред сед ни ка СРЈ, Во ји сла ва Ко шту ни це, го во-
ри ле су о прав но-по ли тич ком, па и сим бо лич ком кон ти ну и те ту у 
од но су на Ми ло ше ви ће ву еру, кри ти ку ју ћи дру гу стра ну, пред во-
ђе ну пре ми је ром Зо ра ном Ђин ђи ћем, за „ре ван ши зам“ и „на сил ни 
дис кон ти ну и тет“. Ова кве не су гла си це ре зул ти ра ле су не по сто ја-
њем кон зен зу са око пи та ња лу стра ци је. Ар гу мент про тив лу стра-
ци је, на осно ву ко га је тра же ње од го вор но сти за не де ла из де ве де-
се тих го ди на (али и ра ни јег пе ри о да) пу ки „ре ван ши зам“, од нео је 
пре ва гу. При ста ли це бр зих ре фор ми ни су ус пе ле да по ка жу до ма-
ћој јав но сти, као ни ко а ли ци о ним парт не ри ма, да од го вор ност ни је 
исто што и ре ван ши зам, те да за по чи ње на зла, ви со ку кри ми на-
ли за ци ју дру штва и еко ном ско пу сто ше ње, не ко мо ра да од го ва-
ра, ако не због ис пра вља ња гре ша ка из про шло сти он да си гур но 
због бу дућ но сти. Ни ис ку ство дру гих пост ко му ни стич ких зе ма ља 
ни је би ло од по мо ћи у овом слу ча ју. Све успе шне тран зи ци о не зе-
мље, на ро чи то Че шка, Ма ђар ска и Пољ ска, спро во ди ле су лу стра-
ци ју.11) Уме сто све жег по чет ка и ра ди кал ног рас ки да са не слав ном 
про шло шћу Ср би ја је ушла у тран зи ци ју као ду бо ко раз је ди ње на, 
10) Можда је најпогубнија „тековина“ милошевићевске ере урушавање рационалности 

генерално, како у политици тако и у свакодневном животу. У Милошевићевој 
Србији, једној затвореној, клаустрофобичној и схизофреној творевини, све се могло 
легитимно изврнути, „доле“ је могло бити „горе“, а „лево“ „десно“. Критеријуми и 
узуси рационалности, компаративне анализе и здравог реализма који уважава реални 
контекст светских дешавања и трендова, били су нешто чиме се званична политика 
најмање руководила и што је као модел односа према стварности сматрано погрешним, 
чак недопустивим. 

11) Видети: Lavinia Stan, „The Politics of Memory in Post-Communist Europe: A Comparative 
Analysis“ , Colloque«Expériencesetmémoire:partagerenfrançaisladiversitédumonde», 
Bucarest, (septembre) 2006; Kieran Williams, Aleks Szczerbiak, Brigid Fowler „Explaining 
Lustration in Eastern Europe: ’A Post-communist politics approach’“, SEIWorkingPaper, 
No 62, (March), 2003.
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дез о ри јен ти са на и рас по лу ће на зе мља.12) Уме сто да пред ста вља по-
че так ду го о че ки ва ног кра ја ко му ни зма и ње го ве ка сни је тран сму-
та ци је – „ше сти ок то бар“ 2000. го ди не је по стао сим бол из не ве ре-
них на да и оче ки ва ња, као и рас плам са ва ња но вог/ста рог су ко ба 
и по де ла око кру ци јал них пи та ња за бу дућ ност срп ског дру штва. 

Ула ском у пе ри од дво вла шћа (са ве зни ни во и ре пу блич ки ни во 
вла сти), су ко бље них по ли тич ких па ра диг ми и про гра ма ре фор ме 
зе мље, Ср би ја је од по чет ка би ла осу ђе на са мо на пар ци јал не ре-
фор ме. Сто га, ка да се раз ми шља о од го вор но сти за успех/не у спех 
пре о бра жа ја зе мље у том, пр вом пе ри о ду тран зи ци је, мо ра се има-
ти на уму и ова чи ње ни ца, и у њој тре ба тра жи ти узро ке за са да-
шњи не за до во ља ва ју ћи тран зи ци о ни би ланс. На сле ђе ни про бле-
ма тич ни од нос с парт не ром у фе де ра ци ји – Цр ном Го ром (ко ји се 
за пра во ти цао оп стан ка са ме фе де ра ци је), оштро су прот ста вља ње 
пред сед ни ка Ко шту ни це иде ји са рад ње с Ха шким три бу на лом13) и, 
ге не рал но, кон фрон та ци ја два ни воа вла сти по свим ва жним пи-
та њи ма, сто пи ра ли су бр жу ин те гра ци ју зе мље у свет и спре чи ли 
ста вља ње тач ке на ду го трај ни сим бо лич ки и вред но сни рас кол/рат 
у окви ру срп ске по ли ти ке.14) Од тог тре нут ка се Ср би ја – иако у 
знат но про ме ње ним окол но сти ма и по вољ ни јем по ло жа ју у од но су 
на ам би јент де ве де се тих го ди на – по но во вра ћа истим ди ле ма ма, 
струк ту рал ним раз ми мо и ла же њи ма и не су гла си ца ма. Вла да пре-
ми је ра Ђин ђи ћа се окре ће еко ном ским те ма ма, у на ди да ће на-
пре дак на том по љу ис кри ста ли са ти пер цеп ци ју у јав но сти о про-
ре форм ским и ан ти ре форм ским по ли тич ким сна га ма и, по сред но, 
по ја ча ти по др шку ста нов ни штва за по ли ти ку бр жих про ме на. Но, 
ова ква стра те ги ја је прин ци пи јел но би ла по гре шна, јер се еко ном-
ске ре фор ме не мо гу од ви ја ти у ва ку у му, бу ду ћи да под ра зу ме ва ју 
ду бо ко за се ца ње дру штве ног тки ва и до ти ца ње свих сек то ра жи-
во та јед ног дру штва. Иако пут од „пла на ка тр жи шту“, од но сно од 
план ске при вре де ка ка пи та ли стич кој при вре ди, под ра зу ме ва од ре-
12) Што је било присутно како на формалном тако и на фактичком плану. На савезном нивоу 

и у договору с црногорским партнерима – присталицама Слободана Милошевића – 
председник Војислав Коштуница је водио државну политику у отвореној супротности 
према званичној политици на републичком нивоу, којим је руководио тадашњи 
премијер Зоран Ђинђић. 

13) Уз изговор да се сарадња с овим судом мора формално операционализовати у виду 
регулативе по узору на хрватску – иако је у формалном смислу сарадња с овом 
међународном институцијом прихваћена и ратификована потписивањем Дејтонског 
споразума од стране Слободана Милошевића 1995. године.

14) „Ни Бели двор, ни Бела кућа“ постала је метафора нове/старе политичке и симболичке 
оријентације Србије. У питању су речи тадашњег председника СРЈ. Вид. Време број 
472, 22. јануар 2000.



стр:235260.

- 245 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

ђе не, кон крет не ре форм ске за хва те и тех нич ке по ступ ке, уво ђе ње 
ин сти ту ци ја сло бод ног тр жи шта не ти че се ис кљу чи во еко ном ске 
сфе ре жи во та, већ под ра зу ме ва чи тав низ си стем ских при ла го ђа ва-
ња (под јед на ко вред но сних и ин сти ту ци о нал них) ко је за по сле ди-
цу има ју ком плет ну дру штве ну тран сфор ма ци ју. Све те ме ре ни је 
би ло мо гу ће из ве сти без ин те гра ци је Ср би је у ме ђу на род не то ко ве, 
са рад ње у окви ру ре ги о на, као и ула зак у све ва жне ме ђу на род-
не ин сти ту ци је. Са мо зе мља у ко јој вла да мир, по ли тич ка ста бил-
ност и ко ја је фак тич ки и сим бо лич ки ин те гри са на у по ре дак сво га 
окру же ња и раз ви је ног све та, мо же има ти ду го роч не ко ри сти од 
ли бе рал не еко но ми је.15) Да би дру штво има ло ко рист од сло бод ног 
тр жи шта нео п ход но је да се оно раз ви је, а да би се раз ви ло ну-
жно је да по ред про це са при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је, ста бил не 
мо не тар не кли ме, фи скал но од го вор не др жа ве, чвр сте га ран ци је 
вла снич ких пра ва и кре ди бил ног прав ног си сте ма ко ји се гра ди у 
дру штву ко је се тран сфор ми ше, та ко ђе по сто ји по ли тич ка ста бил-
ност и дру штве ни кон сен зус око ге не рал ног усме ре ња зе мље. Тек 
ка да су за до во ље ни ови усло ви мо гућ је зна ча јан еко ном ски раст 
и при лив ино стра них ин ве сти ци ја. За тво ре на, мо но по ли зо ва на и 
тај ку ни зо ва на еко но ми ја не мо же при ву ћи ни ко га, на ро чи то не ве-
ли ке и кре ди бил не ула га че. Та кву еко но ми ју про из во ди и под сти че 
по губ на по ли ти ка, а зе мља са круп ним по ли тич ким про бле ми ма 
ни у ком слу ча ју не мо же би ти при ма мљи ва за ула га ње и, ге не рал-
но, са рад њу и укло пље ност у ме ђу на род ну по де лу ра да. Упра во 
су те вр сте тран сфор ма ци ја би ле бло ки ра не по ли тич ким су ко бом 
нај ви ших ин стан ци вла сти. По ли ти ка је по но во по ста ла основ-
на пре пре ка про спе ри те ту, па са мим тим и ре гу лар ном од ви ја њу 
тран зи ци је. 

Ре форм ске за хва те с по чет ка тран зи ци је мо ра ло је да пра ти ре-
ша ва ње круп них по ли тич ких про бле ма, без че га ква ли тет на им-
пле мен та ци ја да љих ре фор ми ни је би ла мо гу ћа.16) Без об ра чу на 
с кри ми нал ним на сле ђем про шло сти, без ре фор ми са ња слу жби 
без бед но сти, отва ра ња до си јеа из до ба ко му ни зма и Ми ло ше ви-
ће вог вре ме на, без са рад ње са су дом у Ха гу као и без отво ре не и 
15) Економске реформе у смислу опсежне дерегулације и либерализације могу имати 

успеха и у ауторитарним режимима. Пример Чилеа под владавином генерала Пиночеа 
најинтересантнији је у том погледу.

16) „Политички развој и економске реформе су блиско повезани. Политички системи 
подстичу политичаре да доносе одређене одлуке економске политике; избор реформи 
обликује конфигурацију друштвених група и расподелу моћи, што утиче на структуру 
и функционисање политичког система.“ Видети: Transition,TheFirstTenYears, World 
Bank, Washington D.C, 2002, стр. xxiv.
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при ја тељ ске по ли ти ке пре ма су сед ству ни је мо гло би ти успе шних 
еко ном ских ре фор ми. Шта ви ше, оне су под ра зу ме ва ле и прет по-
ста вља ле све то, те је по ку шај пр ве де мо крат ске вла де да на ма ла 
вра та уве де су штин ске про ме не уна пред био осу ђен на не у спех. 
Ка да су се нај зад ре форм ске сна ге по ду хва ти ле – без об зи ра и на-
су прот не ка да шњем ко а ли ци о ном парт не ру, та да шњем пред сед ни-
ку СРЈ – ре ша ва ња круп них по ли тич ких пи та ња, јед ног на на чин 
убр за ва ња и промт ног ста вља ња на днев ни ред (про блем Ко со ва), 
а дру гог у ви ду за тва ра ња (са рад ња са Ха гом), ре фор ме у Ср би ји, 
као и по чет ни оп ти ми зам и по др шка ста нов ни штва, би ва ју за у ста-
вље ни уби ством пре ми је ра 2003. го ди не.

Не у спех и за у ста вља ње ре фор ми с по чет ка тран зи ци је го во ри 
о то ме да по ли тич ка ели та ни је ус пе ла да аде кват но ре ши про блем 
не га тив ног на сле ђа из пе ри о да Ми ло ше ви ће ве вла сти, али ни да 
од го во ри на основ не иза зо ве тран зи ци је. Убр за не ре фор ме пр ве 
де мо крат ске вла де ни су би ле од лу чу ју ће јер ни је пре ђен онај праг 
ко ји се у тран зи ци о ној ли те ра ту ри опи су је као тач ка по сле ко је не-
ма по врат ка на зад – из ла зак из тран зи ци о ног екви ли бри ју ма. За-
пра во, пр во бит ни до бит ни ци тран зи ци је и пар ци јал них ре фор ми 
до би ли су при ли ку да учвр сте свој по ло жај и да уз по моћ по ли ти ке 
успо ра ва ња и за у ста вља ња тем па тран зи ци је омо гу ће се би до дат ну 
ко рист. Но ва вла да Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-2007), за пра во ма-
њин ска вла да ко ја је обез бе ди ла по др шку не ре фор ми са не Со ци ја-
ли стич ке пар ти је Ср би је, по ку ша ла је да се об ра чу на са крх ким на-
сле ђем за по че тих ре фор ми у Ср би ји. То је нај пре учи ње но за вре ме 
ман да та ми ни стра Дра га на Мар ши ћа ни на ка да је про цес при ва ти-
за ци је не са мо за у ста вљен (ни јед но је ди но пред у зе ће ни је про да то 
за го ди ну да на), већ и на чел но до ве ден у пи та ње, под из го во ром да 
је нео п ход но „пре и спи та ти“ сву до та да шњу прак су при ва ти за ци је. 
Јед на од пр вих ства ри ко је је учи ни ла но ва вла да би ло је и уки да-
ње ве о ма ли бе рал ног за ко на о ра ду (ме ња њем ње го вих основ них 
од ред би) – ве ро ват но јед ног од нај зна чај ни јих ре форм ских по те за 
Ђин ђи ће ве вла де, као и сме њи ва ње гу вер не ра На род не бан ке (ван 
до бре прак се и про це ду ре уоби ча је не за ову функ ци ју). 

Уз за у ста вља ње за по че тих ре фор ми Ко шту ни чи на вла да је 
исто вре ме но по ве ћа ла ад ми ни стра ци ју, а ту прак су су на ста ви ле и 
ка сни је вла де. Ђин ђи ће ва вла да је ус пе ла да ус по ста ви ма кро е ко-
ном ску ста бил ност и да сма њи ин фла ци ју са 40% у 2000. го ди на на 
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7,1% у 2004. го ди ни (крај ман да та вла де Зо ра на Жив ко ви ћа), а Ко-
шту ни чи ној вла ди је по шло за ру ком да у 2005. го ди ни удво стру чи 
ин фла ци ју (15,6 %17)). Та ко ђе, од на ја вљи ва ног усва ја ња за ко на о 
де на ци о на ли за ци ји и ре сти ту ци ји ни је би ло ни шта18). Шта ви ше, 
ова вла да је по ку ша ла да се об ра чу на не са мо с еко ном ским ме-
ра ма сво јих прет ход ни ка, већ и с по ли тич ком сим бо ли ком и се том 
вред но сти прет ход ни ка. То ком ње ног ман да та ре фор ме у Ср би ји 
су за у ста вље не, Ср би ја је ушла у екви ли бри јум од ко га су нај ве ће 
ко ри сти има ле ин те ре сне гру пе и ути цај ни ло би ји. Из тог тран-
зи ци о ног екви ли бри ју ма Ср би ја ни је иза шла до да на шњег да на. 
По ли тич ке ди мен зи је про бле ма, по пут пи та ња ста ту са Ко со ва и 
оса мо ста љи ва ња Цр не Го ре, ко ри шће не су као глав ни из го вор за 
успо ра ва ње и бло ки ра ње тран зи ци је. За вре ме ове вла де ре фор ме 
су по ста ле не по пу лар не, јер су се ве зи ва ле за на сто ја ња прет ход не 
по ли тич ке гар ни ту ре. Не са мо да ни је из вр ше на лу стра ци ја, већ је 
ус по ста вље на ре ха би ли та ци ја љу ди и гру па ци ја „ста рог ре жи ма“. 
У пи та њу ни су би ле ре фор ми са не стра не ле ви це, ко је су се по ја ви-
ле на по ли тич кој сце ни Ис точ не Евро пе на кон пе ри о да по вла че ња 
и уну тра шње тран сфор ма ци је, већ исте, не ре фор ми са не стран ке 
ста рог ре жи ма. „Ре форм ске“ ме ре ове вла де сво ди ле су се на до но-
ше њу ве ли ког бро ја за ко на ускла ђе них с ре гу ла ти вом ЕУ. Из ме не 
у ре гу ла ти ви ни су пра ти ле и струк ту рал не ре фор ме, пре све га на-
ста вак при ва ти за ци је, по че так ре сти ту ци је и де на ци о на ли за ци је, 
сма ње ње др жав не ад ми ни стра ци је и ли бе ра ли за ци ја у еко но ми ји. 

Пр ва вла да Во ји сла ва Ко шту ни це оста ће за пам ће на као вла-
да ко ја је пи та ње ре фор ми ста ви ла у дру ги план ра ди ре ша ва ња 
круп ни јих на ци о нал них и др жав них про бле ма. Све вла де ко је су 
по том усле ди ле – дру га, крат ко трај на, вла да Во ји сла ва Ко шту ни це 
(2007-8) и са да шња вла да Мир ка Цвет ко ви ћа – на ста ви ле су овим 
пу тем, за не ма ру ју ћи ра ни је тран зи ци о не им пе ра ти ве. Од тог пе ри-
о да, на ро чи то ула ском де мо крат ске стран ке у дру гу вла ду Во ји сла-
ва Ко шту ни це и по бе дом Бо ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо-
ри ма (2008), иде ја ЕУ ин те гра ци ја по ста је си но ним тран зи ци је и 
ре фор ми у Ср би ји.19)

17) Према подацима Завода за статистику из 2005. године. Вид. http://webrzs.stat.gov.rs/axd/
index.php, 5. март, 2010.

18) Овај веома важан закон би требао да се нађе у парламенту у првој половини 2010.
19) Актуелност тематике транзиције, компаративног приступа у разматрању могућности 

брзине и квалитета реформи у Србији, заменила је „мантра“ о „европским 
интеграцијама“. За текућу политику спољашње усвајање и усклађивање закона са 
законима ЕУ представља главни доказ транзиције и реформи. Излазак Србије на 
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Основ на по сле ди ца овог „по ма ка“ у во ђе њу по ли ти ке зе мље 
са сто ји се, прво, у за др жа ва њу зна ча ја, оби ма и струк ту ре др жа-
ве ка ква је на сле ђе на из ра ни јег пе ри о да. То је мо дел со ци јал не 
др жа ве, или др жа ве бла го ста ња, уми ве не ва ри јан те де мо крат ског 
со ци ја ли зма. Та ква кон цеп ци ја је су прот на тран зи ци о ним им пе ра-
ти ви ма раз мон ти ра ња ко му ни стич ког на сле ђа и ме ња њу пред ста-
ве о уло зи и свр си др жа ве у дру штву, као и о од но су по је дин ца 
и др жа ве. Друго, це мен ти ра ње тран зи ци о ног екви ли бри ју ма, као 
основ не за пре ке да љим ре фор ма ма.

Ср би ја се, да кле, ни је по ду хва ти ла озбиљ них ре фор ми – ко је, 
пре све га, зна че ра ди кал но и зна чај но сма ње ње др жав не ад ми ни-
стра ци је, до вр ша ва ње при ва ти за ци је (на ро чи то ве ли ких др жав них 
фир ми), еко ном ске ли бе ра ли за ци је и све га оно га кроз шта су про-
ла зи ле зе мље у тран зи ци ји – већ се опре де ли ла за до дат но ја ча-
ње ути ца ја по ли ти ке, ка ко у при вре ди та ко и, ге не рал но, у свим 
аспек ти ма дру штве ног жи во та. Да нас је др жа ва Ср би ја глав ни по-
сло да вац, глав ни зај мо да вац, глав ни га рант. Уме сто да је до шло до 
зна чај ног сма ње ња ад ми ни стра ци је, сва ка но ва вла да је ек по нен-
ци јал но ра сла. Шта ви ше, раст др жа ве се огле да и у по ве ћа њу бро-
ја ње них ор га на, но вим функ ци ја ма у окви ру по сто је ћих ре со ра и 
на ро чи то ра пид ним умно жа ва њем бро ја др жав них аген ци ја.20) Овај 
по да так ге не рал но до ку мен ту је не га ти ван тран зи ци о ни пра вац, у 
ко ме се до ми на ци ја по ли ти ке у јед ном дру штву убр за но по ве ћа ва 
– уме сто да се сма њу је, на су прот основ ним им пе ра ти ви ма ре фор-
ми ко ји се огле да ју у сма њи ва њу/уки да њу ета ти за ци је дру штва и 
из град њи уме ре не или огра ни че не вла де. 

С дру ге стра не, по сле ди ца овог екс по нен ци јал ног ра ста др жа-
ве у свим сфе ра ма жи во та је и то да гра ђа ни не све сно, а у ства ри 
на мет ну то, усва ја ју јед но по гре шно и опа сно схва та ње уло ге др жа-
ве у жи во ту љу ди ге не рал но. По ова квом схва та њу, ко је се у осно ви 
ба зи ра на по зи тив ној кон цеп ци ји сло бо де,21) др жа ва је ту да ре ша-

„белу Шенген листу“ као и потенцијално прихватање кандидатуре за чланство у ЕУ 
представља главни врхунски аргумент да се Србија заиста реформише. 

20) У Србији има више од 100 агенција, регулаторних тела и других врста владиних органа: 
„У Србији постоји 46 агенција, комисија, фондова и других регулаторних тела владе, 
према списку који је на свом сајту објавио владин Савет за свеобухватну реформу 
прописа, односно јединица за спровођење реформе ... У тој групи, међутим, није 
обухваћен списак републичких органа, организација, служби које нису категоризоване 
као регулаторна тела а налазе се на републичком буџету, којих, према евиденцији овог 
владиног тела има укупно 54.“, Тањуг, 29. септембар 2009.

21) Вид. Исаија Берлин, Четириогледао слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992, стр. 
200-260.
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ва све про бле ме, да бу де у све укљу че на и да, јед ном реч ју, све од 
ње за ви си. За то ни је чуд но што ве ћи на гра ђа на ко ја ни је ди рект но 
укљу че на у по ли ти ку не све сно по др жа ва ова кав мо дел од но са др-
жа ва-по је ди нац, окри вљу ју ћи при том за не у спе шну ре а ли за ци ју 
сâме ре а ли за то ре игре, али не и са му игру (мо дел не у спе шне тран-
зи ци је или кон цеп ци ју де мо крат ског со ци ја ли зма). По гле ди „обич-
них“ љу ди су сто га стал но упе ре ни ка го ре – ка др жа ви и ње ним 
зва нич ни ци ма. Ста нов ни штво је не моћ но јер жи ви у уве ре њу да 
не ко дру ги тре ба да ре ша ва про бле ме, а тај „дру ги“ то не чи ни. 
Сто га је ди на на да оста ју из бо ри, али ис ку ство прет ход них не ко ли-
ко из бор них ци клу са је по ра зно – сва ка но ва вла да одр жа ва по губ-
ни екви ли бри јум. То је за ча ра ни круг не у спе ле тран зи ци је. 

Нај ве ће ко ри сти од ова квог кон цеп та за у ста вље них и кон зер-
ви ра них ре фор ми има ју по ли ти ча ри на вла сти и њи ма бли ски при-
вред ни ци. Пр ви су про тив на став ка ре фор ми јер по ли тич ки ан га-
жман пред ста вља до бру ин ве сти ци ју, ка ко тре нут ну та ко и бу ду ћу, 
ка ко за њих са ме та ко и за њи ма бли ске љу де. Ови ма дру ги ма не 
од го ва ра ју да ље ре фор ме, јер оне под ра зу ме ва ју на ста вак ли бе ра-
ли за ци је што зна чи из ла га ње до ма ћих при вред них „шам пи о на“ 
кон ку рен ци ји и отво ре ној тр жи шној утак ми ци у ко јој ве штач ко 
кре и ра ни мо но по ли по ста ју ла ки плен ди на мич них, успе шних и 
на кон ку рен ци ју на вик ну тих тр жи шних су бје ка та. Оп ста нак на 
вла сти, уз одр жа ва ње по ли тич ког и еко ном ског statusqua, глав ни 
је при о ри тет по ли ти ке у Ср би ји, при о ри тет ко ји се до ста успе шно 
ма ски ра на вод ним ре форм ских ус пе си ма у при бли жа ва њу и по тен-
ци јал ном при дру жи ва њу ЕУ. Та ква стра те ги ја ипак не мо же да за-
ма гли и пре кри је чи ње ни цу ка та стро фал ног тран зи ци о ног би лан са 
Ср би је у овој де це ни ји. На осно ву ис тра жи ва ња сте пе на еко ном-
ских сло бо да из 2010. го ди не, ко ју је на пра ви ла Хе ри тиџ фон да ци-
ја (HeritageFoundation) Ср би ја се на ла зи на не за вид ном 104. ме-
сту (од 179 ана ли зи ра них зе ма ља), са ско ром 56,9 (од мак си мал них 
100% ) и на прет ком у од но су на прет ход но ис тра жи ва ње од чи та-
вих 0,3 %, и то из ме ђу Бу та на (103) и Ал жи ра (105), а у дру штву 
зе ма ља по пут Зам би је, Ке ни је, Сва зи лен да, Кам бо џе, Ва ну а туа. Од 
зе ма ља с ко ји ма се Ср би ја обич но по ре ди је ди но ло ши је сто ји Бо-
сна и Хер це го ви на, на 110 ме сту. Ка да се упо ре ди по ло жај зе мље 
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са сте пе ном еко ном ских сло бо да зе ма ља у окру же њу и успе шних 
тран зи ци о них при вре да ви ди се да Ср би ја не за о ста је са мо за Хр-
ват ском (92), Сло ве ни јом (61), Ру му ни јом (63), Бу гар ском (75) већ 
и за Ал ба ни јом (53), Ма ке до ни јом (56) и Цр ном Го ром ко ја се на ла-
зи на 68 ме сту, са ско ром 63.6 и на прет ком од 5,4%!22) 

С дру ге стра не, ви со ка др жав на по тро шња од 44,2 % БДП, 
ино стра ни дуг ко ји се од 13, 575 ми ли јар ди до ла ра из 2003. го ди не, 
по пео на 34,064 ми ли јар ди до ла ра23) у 2009. го ди ни24) (сред ства од 
за ду жи ва ња су, по све му су де ћи, за вр ши ла у чи стој по тро шњи, без 
ре а ли за ци је и јед ног је ди ног круп ни јег ин фра струк тур ног про јек-
та или ре фор ме), не ста би лан курс и агре сив на по ли ти ка На род не 
бан ке ко ја је у про те клих пар го ди на ко шта ла ви ше од две ми ли јар-
де евра де ви зних ре зер ви (без на ро чи тог ефек та у сми слу то ли ко 
же ље ног вра ћа ња угле да до ма ћој ва лу ти), ад ми ни стра ци ја ко ја се 
ра пид но ши ри у свим сек то ри ма – уме сто да се сма њу је – све ли су 
сва ку ре форм ску по ли ти ку са мо на по ли тич ку так ти ку пре жи вља-
ва ња до сле де ћег из бор ног тур ну са. 

На кон што се свет ска еко ном ска кри за од ра зи ла на при вред на 
кре та ња у Ср би ји и ка да је стао при лив ино стра них ула га ња, вла-
да се на шла у не ла год ној си ту а ци ји у ко јој ни је мо гла да по кри је 
те ку ће из дат ке и по тро шњу сред стви ма ко ји ма и ни је рас по ла га ла. 
Ре ше ње је про на ђе но у ино стра ним по зај ми ца ма, пре све га од Ме-
ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ), али и од дру гих др жа ва, 
по пут Ру си је, на при мер. До го во ри са ММФ под ра зу ме ва ли су и 
ра ди кал но сма њи ва ње др жав не ад ми ни стра ци је, али до то га ни је 
до шло. Гром ко на ја вљи ван план др жав не ре кон струк ци је свео се 
на уки да ња фик тив них ме ста у по је ди ним ми ни стар стви ма, чак уз 
22) http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx, 31. март, 2010. Ови подаци јасно показују 

зашто је прилив страних директних инвестиција у Србију тако слаб и зашто никаква 
политичка демагогија и изговори не могу оправдати оне који су одговорни за овако 
поразне резултате економске политике.

23) Према Inez Vereijken, CountryreportSerbia, Country Risk Research, Economic Research 
Department, Rabobank, Nederland, Интернет: http://overons.rabobank.com/content/im-
ages/Serbia08_tcm64-74802.pdf, 2. март, 2010.

24) „Анализа задужености Републике Србије у периоду од 2000. године до сада показује 
да су се у области задуживања у иностранству испољиле негативне тенденције које се 
огледају пре свега у енормном повећању апсолутног износа спољног дуга и у повећању 
степена задужености земље. То значи да би у наредном периоду земља могла да западне 
у озбиљну дужничку кризу, која би у садејству с ефектима светске финансијске кризе 
могла имати изузетно негативне ефекте на привреду Србије“, Ружица Мрдаковић-
Цветковић, „Задуженост Србије“, Интернет: http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/
zaduzenost-srbije.html?alphabet=l, 2. април, 2010.
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по ве ћа ва ње бро ја рад них ме ста у од ре ђе ним др жав ним сек то ри-
ма.25)

Ова ква де ша ва ња су оче ки ва на, бу ду ћи да је са да шња вла да 
са чи ње на од вр ло ша ро ли ке гру па ци је стра на ка и по је ди на ца, што 
омо гу ћа ва ви со ки уце њи вач ки по тен ци јал сва ког ак те ра ове ко а-
ли ци је. У та квој си ту а ци ји и нај ма ња не су гла си ца мо же до ве сти 
до па да вла де, па за то це ну одр жа ва ња „по ли тич ке ста бил но сти“ 
на ми ри ва њем по себ них ин те ре са ко а ли ци о них парт не ра пла ћа 
ста нов ни штво ко је је нај ви ше по го ђе но из о стан ком струк тур них 
ре фор ми.

То ли ко на ја вљи ва ни бе не фи ти од по ли ти ке „ко ха би та ци је“ и 
из град ње „по ли тич ке ста бил но сти“, по ли ти ке ко ју је ина у гу ри сао 
и у не ко ли ко на вра та про мо ви сао са да шњи пред сед ник Ре пу бли-
ке, са мо су од ве ли Ср би ју да ље од не ми нов них при ла го ђа ва ња и 
ре фор ми у прав цу чи сте пар то кра ти је и еко ном ског та во ре ња, ели-
ми ни шу ћи сва ки ен ту зи ја зам у ста нов ни штву пре ма мо гућ но сти 
про ме на пу тем по сто је ћих ме ха ни за ма ви ше пар тиј ског си сте ма и 
де мо кра ти је у Ср би ји. Оно што је крај њи про дукт та кве по ли ти ке 
у по след њих се дам го ди на је сте чвр ста сим би о за еко но ми је и по-
ли ти ке, ко ја пред ста вља озбиљ ну пре пре ку сва кој бу ду ћој ре форм-
ској вла ди.

Ова кав еко ном ски би ланс у до глед но вре ме мо же по ни шти ти 
и по ли тич ке ре фор ме у Ср би ји. На ду же ста зе еко ном ске сло бо де 
по пра ви лу до во де до по ве ћа них зах те ва за по ли тич ком ли бе ра-
ли за ци јом, али та мо где оне ни су обез бе ђе не и не по сто је, ве о ма 
ла ко мо же до ћи до угро жа ва ња по сто је ћих по ли тич ких сло бо да, 
те је по ја вљи ва ње не ког но вог ауто кра те сце на рио ко ји не тре ба 
уна пред од ба ци ва ти.26) Да кле, ин сти ту ци је ста бил них вла снич ких 
пра ва, отво ре не еко но ми је и вла да ви не пра ва до бар су га рант не 
са мо еко ном ског про спе ри те та већ, ду го роч но, и оп штег очу ва ња 
сло бо де у јед ном дру штву. 

Ка да се под ву че цр та раз во ја Ср би је у про те клој де це ни ји, на-
ме ће се сле де ћи за кљу чак: 

25) „Почетком 2010. године смањење државне администрације за 12 посто“, Интернет: 
http://www.24sata.info/vijesti/regija/22862-Srbija-Pocetkom-2010-godine-smanjenje-drza-
vne-administracije-posto.html, 2. април, 2010.

26) Упор. Милена Пешић, Александар Новаковић, Слобода и јавност – одређење,
проблематизацијаизначај, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
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– Ср би ја ни је ус пе ла да ис ко ри сти бо га та тран зи ци о на ис ку-
ства зе ма ља ис точ не Евро пе, 

– по во љан имиџ у све ту на кон про ме на 5. Ок то бра 2000. го ди-
не, као ни 

– по год ну еко ном ску кли му у све ту то ком ове де це ни је. 
Свет ска кри за из 2008. го ди не са мо је до кра ја ого ли ла тран-

зи ци о ни не у спех Ср би је. Она је по твр ди ла пе си ми стич ке оп сер ва-
ци је еко но ми ста да је раст ко ји је Ср би ја про ду ко ва ла то ком го ди-
на тран зи ци је пре про из вод по вољ не ин ве сти ци о не кли ме у све ту, 
по ли ти ке за ду жи ва ња и ино стра них до на ци ја, не го пр вих пло до ва 
струк тур них ре фор ми у Ср би ји.27) Од тран зи ци о ног шам пи о на, ка-
ко је на ја вљи ва но по чет ком де це ни је, Ср би ја је по ста ла тран зи ци о-
ни гу бит ник. Од зе мље ко ја је има ла по тен ци ја ла да за вр ло крат ко 
вре ме су стиг не успе шне еко но ми је Цен трал не и Ис точ не Евро пе, 
Ср би ја је по ста ла ме ри ло стаг на ци је у ре ги о ну за јед но с Ал ба ни-
јом, Ма ке до ни јом и Бо сном и Хер це го ви ном. По сле ди це та квог 
ста ња ни су са мо еко ном ске, већ нај пре и из над све га пси хо ло шке: 
не ма успе шних ре фор ми без ге не рал ног кон сен зу са и по др шке ста-
нов ни штва пре ма по зи тив ним про ме на ма. За пра во, са си гур но шћу 
се мо же кон ста то ва ти да је нај о па сни ја по сле ди ца тран зи ци о них 
„го ди на ко је су по је ли ска кав ци“ гу би так на де ста нов ни штва у мо-
гућ ност ква ли тет них про ме на у Ср би ји. Као де мо ра ли са но, дез-
о ри јен ти са но, ис тра у ма ти зо ва но и па си ви зо ва но дру штво, Ср би ја 
не ма мно го шан си, бар не у до глед но вре ме, да се опо ра ви од по-
губ них по сле ди ца про пу ште них при ли ка и по гре шних по ли ти ка 
не дав не про шло сти. Ова ква пе си ми стич ка кон ста та ци ја, ипак, не 
им пли ци ра за кљу чак да за срп ске тран зи ци о не не во ље не ма ле ка. 

РЕФОРМСКИИМПЕРАТИВИ

Као што је по ка за ло ис ку ство тран зи ци о них зе ма ља, на ста вак 
за по че тих ре фор ми и дру штве ни бо љи так мо гу ћи су са мо пре ва-
зи ла же њем по ли тич ко еко ном ског екви ли бри ју ма уста но вље ног 
то ком пр ве фа зе тран сфор ма ци је – зам ке „по ла пу та“ из ме ђу пре-
ђа шњег си сте ма и но вог по рет ка.28) Пре ла же њем овог пра га тран-

27) Иако су свакако и оне, бар делимично, одговорне за овај раст. Рано предвиђање српског 
транзиционог неуспеха дато је у студији: Мирослав Прокопијевић (уредник), Две
годинереформеуСрбији:пропуштенаприлика, Центар за слободно тржиште, Београд, 
2002.

28) Вид. Jacques Rupnik, „On Two Models of Exit from Communism: Central Euorpe and the 
Balkans“ u: Sorin Antohi, Vladimir Tismaneanu (eds),BetweenPastandFuture–Therevo
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зи ци ја у Ср би ји би до би ла но ви мо мен тум и до дат ни ква ли тет ко ји 
би до вео до уру ша ва ња и раз мон ти ра ња по сто је ћег си сте ма. Тај 
си стем, ко ји је у овом ра ду опи сан син таг мом „де мо крат ски со ци-
ја ли зам“ – озна ча ва по ре дак у ко ме по ли ти ка до ми ни ра над свим 
аспек ти ма жи во та, а на ро чи то еко ном ском сфе ром, и ко ји под сти че 
ја ча ње „за ви сно сти од др жа ве“ или ета ти стич ког мен та ли те та код 
ста нов ни штва.

Шта ова кав мо дел под ра зу ме ва? Ка да у дру штву по сто ји „за-
ви сност од др жа ве“ у то ли кој ме ри да се по је ди нац осе ћа као не ко 
ко не сно си од го вор ност за соп стве ни жи вот, већ је си лом при ли ка 
при мо ран да је пре пу сти не ком дру гом, у овом слу ча ју др жа ви (пар-
ти ја ма и ути цај ним гру па ма ко је упра вља ју др жа вом), он да је реч 
о фе но ме ну „па тер на ли стич ке др жа ве“ и пре вла сти по ли ти ке над 
жи во ти ма по је ди на ца.29) Кла сич но ли бе рал на иде ја др жа ве, она ко 
ка ко је раз ви ја на још од вре ме на Џо на Ло ка, у сми слу ограничене
владе, по ла зи упра во од ова квог схва та ња не га тив них им пли ка ци-
ја агре сив ног ета ти зма. Мо дер на дру штва су кроз ду гу ево лу ци ју 
ин сти ту ци ја и осло ба ђа ње од мно гих на сле ђе них сте га ауто ри та-
ри зма из гра ди ла по ли тич ке си сте ме у ко ји ма по сто је ме ха ни зми 
об у зда ва ња др жа ве и ње них аге на та, као и уки да ње до ми на ци је и 
не ле ги тим ног ме ша ња у оно што се сма тра при род ним пра ви ма и 
сло бо да ма по је ди на ца. Та ква дру штва се те ме ље на иде ји за шти те 
ин ди ви дуе и ње них пра ва од узур па ци је би ло ко је вр сте ко ју мо же 
пред у зе ти не ки ко лек тив ни ен ти тет. У осно ви ли бе рал ног схва та-
ња др жа ве са др жан је по ку шај по ми ре ња ле ги тим не упо тре бе си ле 
у сми слу обез бе ђи ва ња/оси гу ра ња (по при род ном пра ву за га ран то-
ва ног) по ља сло бо де по је дин ца и ње го вих ин те ре са. Уло га др жа ве 
у та квом по рет ку је све де на на не га тив ни план, док дру штво по чи-
ва на вред но сти ма ин ди ви ду а ли зма. 

Ова квом мо де лу су прот ста вљен је кон цепт др жа ве као ак тив-
ног уче сни ка у жи во ти ма по је ди на ца – иде ја „про дук тив не“, за 
раз ли ку од иде је „за штит нич ке“ др жа ве.30) То је кон цепт па тер на-
ли стич ке и ауто ри тар не др жа ве у ко ме је по је ди нац пу ки објект 

lutionsof1989andTheirAftermath, CEU Press, Budapest, 2000, стр. 3-14; Jan Zielonka 
(editor), DemocraticConsolidationinEasternEurope, Volume I „Institutional Engineering“, 
OxfordStudiesinDemocratization, Oxford University Press, 2001, стр. 243.

29) „Држава се сматра патерналистичком када преузима права и обавезе које, у ствари, 
треба да буду приватна ствар“, Vladimir Gligorov, TheStateintheBalkans, WIIW, Vienna, 
1999, стр. 15.

30) Џејмс Бјукенен, Границеслободе–измеђуанархијеиЛевијатна, Дерета, Београд 2002, 
стр. 96.
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а не ауто ном ни су бјект до но ше ња од лу ка и упра вља ња жи во том. 
Та кав од нос др жа ве пре ма по је дин цу за јед нич ки је мно гим иде-
о ло ги ја ма до ми нант ним у овом де лу Евро пе. Мо да ли тет та квог 
од но са остао је не про ме њен и то ком уво ђе ња ви ше пар ти зма у Ср-
би ји, а у не ким сег мен ти ма учвр шћен, чак и уна пре ђен (на ро чи то 
у вре ме рат них фа за де ве де се тих) у од но су на вре ме со ци ја ли зма 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Де мо кра ти ја, да кле, ни је бит но 
по мо гла у пре ва зи ла же њу овог ан ти ци ви ли за циј ског струк ту и ра-
ња основ них дру штве них ре ла ци ја. Де мо кра ти ја, са ма по се би, не 
пред ста вља бра ну од ауто ри та ри зма и вр ло ла ко мо же за вр ши ти 
у ти ра ни ји ве ћи не или де мо кра ту ри (ти ра ни ји ма њи не уз по што-
ва ње де мо крат ског фор ма ли зма), уко ли ко ни су при сут не ин сти ту-
ци је огра ни че ња и об у зда ва ња прин ци па ко лек тив ног од лу чи ва ња. 
Про ме не од 5. ок то бра са мо су оси гу ра ле је дан сег мент сло бо де 
од ауто ри тар ног на сле ђа „про дук тив не“ и „агре сив не“ др жа ве али 
ни су до ве ле до рас ки да ња основ не по лу ге кон тро ле дру штве ног 
жи во та ко ју др жа ва, пре ко до ми на ци је и упра вља ња сек то ром при-
вре де, вр ши већ ви ше од по ла ве ка. Ср би ја је по ста ла де мо кра ти ја, 
али је од нос др жа ве пре ма еко но ми ји остао со ци ја ли стич ки.

Не пре не бе га ва ју ћи чи ње ни цу од го вор но сти по је ди нач них по-
ли тич ких ак те ра, тре ба ја сно ис та ћи да је, без сум ње, глав ни кри-
вац за по ра зни тран зи ци о ни ис ход сâм мо дел по ко јем се на вод на 
тран зи ци ја од и гра ва – мо дел до ми на ци је по ли ти ке, би ро кра ти је и 
ути цај них гру па, над свим глав ним то ко ви ма дру штве ног и еко-
ном ског жи во та. На су прот та квом мо де лу, Ср би ји је, као јед ној 
зе мљи у тран зи ци ји, по тре бан си стем чи је функ ци о ни са ње не ће 
за ви сти од спо соб но сти, по ште ња и до бре во ље по ли ти ча ра (чак 
и да све то за јед но има ју – то не га ран ту је успех), већ од од лу ке 
са мо стал них и сло бод них по је ди на ца, чла но ва дру штва. У та квом 
јед ном по рет ку, или та квој јед ној Ср би ји, гра ђа ни не би по пут ста-
рих Егип ћа на упи ра ли по глед ка све моћ ном фа ра о ну и ње го вом 
дво ру, већ би са мо стал но упра вља ли сво јим жи во том, она ко ка ко 
нај бо ље мо гу. 

За то је ин сти ту ци ја сло бод ног тр жи шта – по ред дру гих ин сти-
ту ци ја, по пут, на при мер, ци вил ног дру штва – ко ја под ра зу ме ва 
ви сок сте пен еко ном ских сло бо да, при род на бра на не ле ги тим ном 
ме ша њу др жа ве у при ват не по сло ве по је ди на ца. По је дин ци ко ји 
са мо сво јим ра дом и не за ви сно од спољ них ин тер вен ци ја др жа ве, 
има ју при ли ку да по стиг ну про спе ри тет у јед ном дру штву, на кра-
ју ће то и по сти ћи, бар у нај ве ћој ме ри. Про спе ри тет ни по је дин-
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ци на пра ви ће од дру штва про спе ри тет но дру штво. На су прот то ме, 
по гре шна кон цеп ци ја уло ге др жа ве под ра зу ме ва да по је дин ци за 
та ко не што ни су спо соб ни, и за то је она па тер на ли стич ка по сво јој 
су шти ни. Дру штва у ко ме еко ном ске сло бо де ни су при сут не ни су 
сло бод на дру штва, а у кон крет ном слу ча ју Ср би је тре ба ре ћи да је 
то ком по след ње де це ни је из гра ђен си стем у ко ме сфе ра по ли ти ке 
са му се бе хра ни и уве ћа ва за хва љу ју ћи ус по ста вља њу сле де ће по-
врат не ве зе: за до во ља ва ње по себ них ин те ре са зах те ва ин тер вен-
ци ју др жа ве ко ја, да би иза шла у су срет овој тра жњи, по ве ћа ва свој 
обим и по тро шњу пу тем за ду жи ва ња, не ра ци о нал ног по сло ва ња и 
упу шта њем у про јек те ко је не ће за вр ши ти. Ка ко се по себ ни ин те-
ре си ни ка да не за до во ља ва ју, они по но во, и са да по тен ци јал но уз 
дру ге по себ не ин те ре се, по кре ћу но ви круг по тра жи ва ња, и та ко 
у не до глед. Бу ду ћи да не по сто је санк ци је за оне ко ји во де ова кву 
по ли ти ку не по сто ји ме ха ни зам ко ји ће ак те ре по ли ти ке на те ра ти 
да се дру га чи је по на ша ју – јер се они, у осно ви, по на ша ју ра ци о-
нал но. Ка ко је у Ср би ји ода бран мо дел ко ји по го ду је и под сти че 
ова кав ток дру штве них ре ла ци ја и ка ко опо зи ци ја и по зи ци ја не по-
ка зу ју ни ка кву спрем ност за из ла зак из овог за ча ра ног кру га, ја сно 
је да ће се та кво, екс по нен ци јал но ши ре ње по ли ти ке и до ми на ци ја 
по себ них ин те ре са над ин те ре си ма дру штва на ста ви ти и у бу дућ-
но сти. Оно што са да по сто ји у Ср би ји, да кле, ни је си стем ини сту-
ци о на ли зо ва них ме ха ни за ма про ве ре и кон тро ле вла сти (check& 
balance), већ rentseeking ам би јент и так ми че ње по ли тич ких чи ни-
ла ца и по себ них ин те ре са у обез бе ђи ва њу кон тро ле над глав ним 
еко ном ским то ко ви ма и пре ра спо де ла ма ко је ну ди др жа ва. 

Ре ше ње за та кав про блем тран зи ци о ног еквли би ри ју ма, од ко-
га има ко ри сти са мо је дан ма ли слој ста нов ни штва, на ла зи се у од-
луч ном и до след ном рас ки да њу ве зе по ли ти ке и еко но ми је у дру-
штву. У том сми слу не тре ба да по сто ји раз у ме ва ње за за о би ла зан 
пут ре фор ми. Јер, стра те ги ја „без бол ног“ пре ла за из јед ног ста ња 
(ста ња не ре фор ми са ног дру штва) у дру го ста ње (ста ње ре фор ми-
са ног дру штва) пред ста вља са мо из го вор за из о ста нак ре фор ми и 
по ли тич ки по пу ли зам ко ји про из во ди ка та стро фал не по сле ди це. 
Та ква стра те ги ја је за пра во из у зет но бол на, на ро чи то ду го роч но. 
Крат ко роч но ку по ва ње со ци јал ног ми ра, за др жа ва њем ста рих на-
ви ка и обе ћа њи ма мо гућ но сти по сте пе них али учин ко ви тих про ме-
на, по ма же по ли тич ким ин те ре си ма оп стан ка на вла сти али ште ти 
ста нов ни штву. Сва ко од ла га ње не ми нов них ме ра на осно ву иде је 
из град ње не ка квог срп ског „тре ћег пу та“ ре фор ми пред ста вља си-
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гу ран пут у да љу дру штве ну стаг на ци ју и оси ро ма ше ње. „Тре ћи 
пут“ мо же би ти са мо ста ри пут на за до ва ња и из о стан ка су штин-
ских про ме на. Пра ви пут је пут ко јим су про шле и дру ге тран зи ци-
о не зе мље, те у том сми слу не по сто ји ни ка кав „ча роб ни шта пић“ 
тран зи ци је. 

Основ ни пред у слов пра вих ре фор ми је сте, сва ка ко, по ли тич ка 
во ља вла сти да се у њих упу сти, као и пре о вла ђу ју ћи кон сен зус 
код ста нов ни штва да их по др жи – ба рем у пр вој фа зи и на по чет ку 
ман да та ре форм ске вла де. Да ли Ср би ја има по тен ци јал за ова кве 
ре фор ме, и да ли је срп ска по ли тич ка ели та уоп ште до ра сла овом 
за дат ку, пи та ња су на ко је се не мо же не дво сми сле но од го во ри ти, 
иако се чи ни да су прог но зе пе си ми стич ке. Ис ход не ких на ред них 
из бо ра се не мо же пред ви де ти, као ни по на ша ње по тен ци јал них 
по бед ни ка. У сва ком слу ча ју, бу ду ћа ре форм ска по ли ти ка мо ра ла 
би да пре ки не по сто је ћи екви ли бри јум та ко што ће спро ве сти не-
ко ли ко ве о ма ва жних струк тур них про ме на. 

По Ха ври ли ши ну и Од линг-Сми ју „ути цај ни кру го ви фор си-
ра ју пар ци јал ну тран зи ци ју, за мр зну ти екви ли бри јум ... са при ват-
ним вла сни штвом али без кон ку рент ног тр жи шта ко је обез бе ђу је 
јед нак при ступ пред у зет нич ким мо гућ но сти ма.“31) Сто га би пр ви 
за да так вла де вољ не да пре ду зме ре форм ске ко ра ке би ла уну тра-
шња и спо ља шња ли бе ра ли за ци ја еко но ми је, од но сно, уки да ње 
спо ља шњих и уну тра шњих ба ри је ра по сло ва њу. По овим ауто ри ма 
по сто је че ти ри кључ не ком по нен те тран зи циј ског про це са: ста би-
ли за ци ја, при ва ти за ци ја, ли бе ра ли за ци ја „тр жи шта да би се омо гу-
ћи ла отво ре на кон ку рен ци ја и сло бо дан улаз“, као и „ин сти ту ци о-
на ли за ци ја прак си ко је раз ви ја ју тр жи ште, по пут вла да ви не пра ва 
и си гур но сти вла снич ких пра ва“.32) Иако су по себ ни ин те ре си и 
ути цај не гру пе има ле ко ри сти од пр ве две ре форм ске ме ре, дру ге 
две им ди рект но ште те, јер угро жа ва ју њи хов мо но по ли стич ки по-
ло жај и при мо ра ва ју их на усва ја ње ло ги ке тр жи шног по на ша ња. 

С дру ге стра не, про цес при ва ти за ци је се нај зад мо ра за вр ши-
ти, али не би ло ка ко. При ва ти за ци ју тре ба спро ве сти та ко да се „не 
при ва ти зу ју мо но по ли“, као ни да се др жав на пред у зе ћа не про да ју 
31) Oleh Havrylyshyn, John Odling-Smee, „Political Economy of Stalled Reforms“, Finance

andDevelopment,AQuarterlyMagazineoftheIMF, Vol. 37, No. 3 (September), 2000, стр. 
4.

32) Ibid., 3.
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дру гим др жа ва ма.33) Уз то, нео п ход но је и нај зад из вр ши ти де на-
ци о на ли за ци ју и ре сти ту ци ју оте те имо ви не, чи ме ће се, бар де ли-
мич но, ис пра ви ти исто риј ска, мо рал на и ци ви ли за циј ска не прав да 
на не та ле ги тим ним вла сни ци ма, а Ср би ја свр ста ти у ред ци ви ли зо-
ва них зе ма ља ко је не са мо де кла ра тив но и фор мал но, већ фактич
ки по шту ју и шти те ин сти ту ци ју при ват ног вла сни штва. 

Нео п ход но је да све те ме ре бу ду про пра ће не убр за ном де мон-
та жом др жав ног апа ра та, што је ви ше пу та у овом ра ду ис так ну то, 
јер без сма њи ва ња огром не др жав не по тро шње, без уки да ње кеј-
нзи јан ских прак си ко ји ма се ру ко во де кре а то ри еко ном ске по ли-
ти ке – иде о ло ги је „јав них ра до ва“ и „др жав ног упо шља ва ња“ по 
удар нич ким прин ци пи ма про шлих вре ме на – ни оста ле на ве де не 
ме ре ни је мо гу ће спро ве сти у ме ри у ко јој не ће пред ста вља ти са мо 
пар ци јал не ре фор ме крат ко роч ног ефек та. Сма њи ва ње др жа ве у 
свим ви до ви ма зна чи ће, у знат ној ме ри, крај до ми на ци је по себ них 
ин те ре са над јав ним – ин те ре си ма др жа ве и пар ти ја над ин те ре си-
ма дру штва. 

 У скло пу све га ре че ног, тре ба још ис та ћи да ре то рич ко за-
ла га ње за „европ ске ин те гра ци је“ не зна чи мно го уко ли ко се ме-
ре сва ко днев не по ли ти ке нај зад не окре ну тран зи ци о ним им пе ра-
ти ви ма. Не зна чи пу но ни тра же ње оправ да ња због не да ћа ко је је 
про из ве ла свет ска еко ном ска кри за, ни ти по ла га ње на де у по себ не 
ме ре „од бра не од кри зе“ за сно ва не на кеј нзи јан ским стра те ги ја ма. 
У том сми слу Ср би ја и ње на ре форм ска по ли ти ка тре ба да се вра ти 
на ко ло сек с по чет ка ове де це ни је, та мо где је прак тич но и ста ла у 
спро во ђе њу оп се жних про ме на. Ула зак у ЕУ, сто га, ни је им пе ра тив 
сам по се би, већ је пра ви им пе ра тив струк ту рал на ре фор ма зе мље. 
Ни је им пе ра тив ни из ми шља ње по себ ног пу та до ма ћих ре фор ми, 
јер је та ко не што не мо гу ће и пред ста вља чист гу би так вре ме на ко је 
33) „Не може се звати приватизација поступак у коме се продаје део (нпр. половина) 

државне фирме – то је само делимична приватизација и то је неприхватљиво. Еклатантан 
пример за ову деформацију и злоупотребу термина “приватизација” је продаја дела 
Телекома. Поготово је неприхватљиво да се државне фирме продају другој држави што 
знамо из случаја НИС, али и других примера из прошлости (Милошевићева продаја 
Телекома 1997-8) – то је лажна приватизација, јер и даље је држава власник. Такође 
није приватизација кад се продаје државни монопол – то је тајкунизација. Државни 
монопол се замењује приватним монополом, наравно уз добру надокнаду (rentseeking) 
за политичаре који учествују у овој “власничкој трансформацији”. Није приватизација 
ни продаја национализоване имовине која има легитимног власника – то је наставак 
отимачине, прво назване ”национализација” па онда ”приватизација”.“Андреј 
Станимировић, „Реституција, дерегулација, приватизација – одмах!“,http://www.kata-
laksija.com, 2. април 2010.
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Ср би ја не ма. Им пе ра тив је, да кле, промпт на им пле мен та ци ја се та 
тран зи ци о них ме ра у ци љу тран сфор ма ци је Ср би је у јед ну мо дер-
ну, сло бод ну и про тр жи шно ори јен ти са ну зе мљу.

AleksandarNovakovic,MilenaPesic
SERBIAINTRANSITIONALECQILIBRIUM

–ImperativesofOvercomingStateof
BlockedReforms

Summary
Thispaperpresentsanalysisofthemaintransitionalphas
es in Serbia after the changes from5thOctober.Having
inmind rich transitional experiences of postcommunist
societies,anegativeevaluationonrecentSerbiantransi
tionaldevelopments ishighlighted,andcharacterizedas
„specialcase“ofunsuccessfulandunfinishedreforms.Af
ter short period of positive changes at the beginning of
thetransition,state’stransformationisblockedbyenter
inginto“transitionalequilibrium”–namely,socialcon
dition of frozen and prolonged changes, which benefits
earlytransitionalwinners,variousinterestedgroupsand
numberofpoliticians.Throughanalysisofkeypointsof
recentpoliticalhistoryresponsibleforunsatisfactorytran
sitionaloutcomes,authorsdeterminethatthemainprob
lemof blocked transition lies in firmly established sym
biosisofpoliticsandeconomyatalllevelsofsociallife.
Thisstateofaffairsisperniciousinthelongrun,sinceit
canendangershiveryachievementsofpoliticalliberaliza
tionandbuildingofdemocracyinSerbia.Therefore,the
maintaskofanyfurtherSerbianreformpolicyisseenas
strategyofresolutebreakingofthesymbiosisandturning
towards real transitional imperatives.These imperatives
areassumingrapidcompletionof thewhole setof tran
sitionalmeasures:economicliberalization,endofpriva
tizationprocesswhichistobeprecededbycompletionof
theprocessofdenationalizationandpropertyrestitution,
reducingsizeofstateadministrationandbuildinginstitu
tionsofruleoflaw.
Keywords:transition,transitionalequilibrium,economic
liberalization,ruleoflaw,EU.
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ПОСЕБНИМОСВРТОМНАРЕГИОНАЛНУ

ДРЖАВУ
Сажетак

Готоводаданаснепостојидржаваусветукојане
маилинијеималауближојилидаљојпрошлостипро
блемесастановништвомбаремна једномделусвоје
територије.Бројнисупримерисупротстављањадр
жавном централизму од стране различитих народа
илиетничкихгрупа,незадовољнихупрвомредусте
пеном и начином поштовања њихових посебности
(историјских, националних, језичких, културних...) и
интересакојиодатлепроистичу.Билоје јаснодасе
у интересу целине државе и стабилности система
мораприступитистварањупосебногправногрежи
маиинституционалнимгаранцијамакојебиважиле
заодређенидео(илиделове)територијеистановни
штвоту настањено. Један од начина превазилаже
њастварнихилипретећихпроблемајеуспостављање
територијалнеаутономије.Уовомрадућемопристу
питиутврђивањуњенихосновнихполитичкихкарак
теристика, заједничких елемената и општих црта, 
као и специфичности везаних за поједине случајеве.
Сматрамо датериторијална аутономија има зани
мљивуперспективупредсобом,уследбројнихиразно
ликихмогућностикојепружауинтересудуготрајне
политичкестабилности.
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Кључне речи: територијална аутономија, посебно
сти, регионална држава,  компромис, нормативна
власт...

УВОД

Aуто но ми ја je реч ко ја за си гур но мо же за ти ли час да раз бук ти 
по ли тич ке стра сти у Ср би ји! Го то во да не ма или је из у зет но 

ма ло та квих пој мо ва из по ли тич ког жи во та ко ји ни ко га не оста-
вља ју рав но ду шним и иза зи ва ју оштре по ле ми ке, жуч не рас пра-
ве, а по не кад и ве о ма те шке ква ли фи ка ци је. С јед не стра не рев-
но сни (и ве ру је мо ис кре ни) бра ни те љи др жав ног је дин ства ко ји 
сва ко спу шта ње иоле зна чај ни је вла сти на ло кал ни ни во гле да ју с 
при лич ним по до зре њем у стра ху (оправ да ном или не) од се па ра ти-
зма, а с дру ге стра не ни шта ма ње уза вре ли бор ци про тив др жав ног 
цен тра ли зма, „хе ге мо ни зма» и „све вла шћа» сме ште ног у јед ном 
цен тру од лу чи ва ња. Ка да се ели ми ни шу екс трем на ста но ви шта 
са ко је год стра не да до ла зе, оста је про стор за јед ну објек тив ну и 
уте ме ље ну прав ну, али и по ли тич ку ана ли зу ове зна чај не уста но-
ве, ње них по јав них об ли ка и ефе ка та ко је оста вља у сва ко днев ном 
жи во ту.

Шта је у осно ви су шти на пој ма ауто но ми је?
Ети мо ло шки грч ког по ре кла, («auto»- сам, је дан, «no mos»- за-

кон), она се са сто ји, нај јед но став ни је ре че но, у растерећењуцен
тралневластиодобављањаонихпословакојибисеквалитетније
иуспешније,асамимтимицелисходније,моглиобављатинани
жимнивоимавластиуоквируједнедржаве. Сход но то ме, «ауто-
но ми ју, ..., увек ка рак те ри шу од ре ђе ни сте пен пра ва на са мо стал но 
ор га ни зо ва ње и по себ не над ле жно сти ко ји ма ор га ни ауто но ми је 
рас по ла жу.»1)На пр ви по глед, да ло би се за кљу чи ти да из ова ко, 
ре ла тив но јед но став ног об ја шње ња мо ра и про ис те ћи ње го ва не-
ми нов но успе шна и ла ка ре а ли за ци ја у прак си. Али, то вр ло че сто 
ни је лак по сао, има ју ћи у ви ду све сло же не по ли тич ке од но се и ра-
зно ли кост ин те ре са у јед ној зе мљи. На и ме, ра ди се о то ме да тре ба 
про на ћи пра ву ме ру (Ари сто те ло во схва та ње о „злат ној сре ди ни» 
ов де до ла зи до пу ног из ра жа ја) у за до во ље њу „др жав но-цен трал-
них» и „ло кал но-пар ти ку лар них» ин те ре са на за до вољ ство свих 
1) Ми о драг Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности18041918, Фи лип Ви шњић, Београд 

1999, стр. 17.
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за ин те ре со ва них чи ни ла ца, и при све му то ме не угро зи ти је дин-
ство др жа ве, ње ну це ло ви тост и сам оп ста нак.

Кључ но пи та ње ко је сва ки на род и др жа ва по ста вља ју се би се 
од но си на нај бо љи об лик те ри то ри јал ног уре ђе ња, то јест ства ра-
ња нај при клад ни јег си сте ма од но са у ци љу обез бе ђи ва ња склад-
ног жи во та чи та ве дру штве не за јед ни це. Све др жа ве се ме ђу соб но 
раз ли ку ју по ве ли чи ни те ри то ри је, бро ју ста нов ни ка, дру штве ном 
раз вит ку, исто риј ском ис ку ству, со ци јал ној струк ту ри, ге о граф-
ским од ли ка ма, при вред ној сна зи, кул тур ним ка рак те ри сти ка ма, 
вер ској струк ту ри и оста лим ва жним осо би на ма. Сви ови еле мен ти 
у ма њој или ве ћој ме ри усло вља ва ју об лик др жав ног уре ђе ња и из-
глед те ри то ри јал не ор га ни за ци је. Пре ма кла сич ној кла си фи ка ци ји, 
у за ви сно сти од ка рак те ра др жав ног уре ђе ња раз ли ку је мо про сте 
(уни тар не) и сло же не (фе де рал не) др жа ве. Основ но ме ри ло ко је је 
овом при ли ком узе то је ме сто од лу чи ва ња у јед ној др жа ви. Ако је 
то ме сто са мо јед но, ус по ста вље но на јед ном, цен трал ном др жав-
ном ни воу, ја сно је да се ра ди о уни тар ној др жа ви. У су прот ном, 
ако по сто је уна пред пред ви ђе на бар два ни воа вла да ња и од лу чи ва-
ња, го во ри мо о фе де рал ној др жа ви. У том „ме ђу про сто ру» је то ком 
вре ме на сво је, све зна чај ни је, ме сто осва ја ла и иде ја ауто но ми је 
(од грч ког „auto»- сам, је дан, „no mos»- за кон). Оп ште је ми шље ње, 
а и ни је те шко то до ка за ти, да је нај зна чај ни ји, а ве ро ват но и нај-
за сту пље ни ји об лик ауто но ми је те ри то ри јал на ауто но ми ја2). Због 
то га ће мо се у на шем ра ду усред сре ди ти углав ном на њу, осве тља-
ва ју ћи са мо кључ не цр те и осо би не, јер те ма по сво јој ши ри ни да-
ле ко пре ва зи ла зи гра ни це јед ног члан ка. 

1.ПОЛИТИЧКАСУШТИНАИПРАВНИСАДРЖАЈ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕАУТОНОМИЈЕ

Увре же но схва та ње, у до бром де лу на ше јав но сти по себ но из-
ра же но, чи ни се, (ко је мо же би ти схва ће но као по јед но ста вље но 
или не) је да цен тра ли за ци ја др жа ве пред ста вља apriori зна чај ну 
га ран ци ју за њен оп ста нак у по сто је ћим гра ни ца ма. Сход но то ме, 
од не сум њи вог је зна ча ја од ре ди ти по јам те ри то ри јал не ауто но ми-
је.

Ка ко би смо овај вид ауто но ми је нај ко рект ни је де фи ни са ли?
2) Уоста лом, и ле ти ми чан пре глед ма пе Евро пе и све та по твр ђу је тврд њу о ње ној уче-

ста ло сти. Да на ве де мо при ме ра ра ди слу чај Шпа ни је, Ита ли је, Пор ту га ла, Фран цу ске, 
Фин ске, Ру си је, Ср би је, Ки не, Ин до не зи је, Ве ли ке Бри та ни је...
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Ре кло би се, на и ме, да је то посебанправнирежимкојивлада
наједномиливишеделоваистедржавеуследодређених,најчешће
историјскихилипакнационалних,географских,језичких,култур
нихилипривреднихпосебности,ипритомомогућаваигарантује
дотичнојобласти(илиобластима)повишенистепенсамостално
стиишираовлашћењауодносунацентралнувласт. У те о ри ји је, 
тре ба и то ре ћи, при су тан и из раз „по ли тич ко-те ри то ри јал на ауто-
но ми ја”. Та ко на при мер проф. Па вле Ни ко лић овај по јам од ре ђу је 
као „об лик уну тра шњег уре ђе ња јед не уни тар не др жа ве, евен ту-
ал но фе де рал не је ди ни це у фе де ра тив ној др жа ви, у ко ме од ре ђе-
на те ри то ри ја и ста нов ни штво те те ри то ри је има ју ста тус ко ји се 
ка рак те ри ше ре ла тив но ви со ком сте пе ном ауто ном но сти у од но су 
на цен трал ну власт.“3)

Из на ве де не де фи ни ци је не дво сми сле но про из и ла зи да те ри-
то ри јал на ауто но ми ја има sui generisправ ну при ро ду. По сто је у 
осно ви два глав на на чи на трај ног ре ша ва ња пи та ња раз ли чи тих 
спе ци фич но сти по је ди них обла сти или кра је ва у јед ној др жа ви 
ко је за слу жу ју по се бан прав ни трет ман. То је или ус по ста вља ње 
ауто но ми је или пак ства ра ње сло же не, фе де рал не др жа ве4). Те ри-
то ри јал ну ауто но ми ју тре ба раз ли ко ва ти од не ких дру гих об ли ка 
ауто но ми је, пер со нал не или кул тур не ре ци мо. Пре о вла ђу ју ће је 
ми шље ње да је те ри то ри јал на ауто но ми ја са др жин ски нај ши ри 
об лик ауто но ми је јер по себ на нор ма тив на власт ко ју по се ду је се 
ре флек ту је по пра ви лу на ши ри спек тар од но са. Из то га сле ди да 
те ри то ри јал на ауто но ми ја ап сор бу је у се би сва ки дру ги вид ауто-
но ми је, јер сва ки дру ги се од но си на ма њи оп сег од но са5). 
3) Ми о драг Са во вић, Органиуправеутериторијалнимаутономијамапо ложај иулога, 

2004, ма ги стар ска те за, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, стр. 53-54.
4) У том по гле ду би на ро чи то за ни мљи ва би ла ка те го ри ја аси ме трич не фе де ра ци је где 

јед на или ви ше фе де рал них је ди ни ца има ју ши ра овла шће ња у од но су на оста ле у јед-
ној фе де ра ци ји. Ме ђу тим, њи хов број у све ту да нас ни је ве ли ки (Ин ди ја или Ка на да, на 
при мер). Си ме трич не фе де ра ци је где све је ди ни це има ју иден ти чан по ло жај (Не мач ка, 
САД...) за са да ипак оста ју пра ви ло код фе де рал ног др жав ног уре ђе ња.

5) У том сми слу, де лу ју нам прав но не у бе дљи ви и по ли тич ки не по треб ни по је ди ни зах те-
ви у на шој зе мљи не ких по ли тич ких пред став ни ка вој во ђан ских Ма ђа ра за ства ра њем 
но ве те ри то ри јал не ауто но ми је за сно ва не на на ци о нал ном прин ци пу на те ри то ри ји где 
Ма ђа ри чи не ве ћи ну или зна тан део ста нов ни штва. То би у бу квал ном сми слу зна чи ло 
ства ра ње “ауто но ми је у ауто но ми ји” од но сно да ље усит ња ва ње вла сти на ло кал ном 
ни воу, јер не ви ди мо ни јед но но во људ ско пра во или сло бо ду ко је би се су штин ски 
мо гли бо ље оства ри ва ти ства ра њем тог но вог, по на ма не по треб ног по ли тич ког ин же-
ње рин га.
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Је ди ни це те ри то ри јал не ауто но ми је, ка кве год њи хо ве на зи ве 
да сре ће мо у док три ни (ре ги о ни, про вин ци је, по кра ји не), у осно ви 
све има ју за јед нич ку тач ку - оне без из у зет ка пред ста вља ју сво
јеврсни политички и уставноправни компромис између класичне
унитарнедржаве (услов но ре че но кла сич не, јер не по сто је на све-
ту две пот пу но иден тич не др жа ве овог ти па) исложене,тојест
федералне државе. Ми сли мо чак да не би би ло по гре шно или 
пре те ра но ре ћи да је те ри то ри јал на ауто но ми ја на ста ла као из раз 
ду бо ких исто риј ских по тре ба ду го роч ног ре ша ва ња при сут них на-
ци о нал них, ет нич ких или ре ги о нал них про бле ма у јед ној др жа ви. 
У том по гле ду, она пред ста вља, с об зи ром на ме шо ви ту при ро ду 
и сред њи пут ко ји је узе ла, је дан до ста кре а ти ван по ли тич ки ме-
ха ни зам. Она у су шти ни не за ди ре (или не мо ра ну жно да за ди-
ре) у основ ну ква ли фи ка ци ју јед не др жа ве као уни тар не, али исто 
та ко ува жа ва у ма њој или ве ћој ме ри по себ не зах те ве или по тре-
бе од ре ђе не обла сти, од но сно ста нов ни штва на ста ње ног у њој.  
По ста вља се пи та ње ко јим кон крет но сред стви ма јед на област, 
са свим сво јим спе ци фич но сти ма, мо же нај е фи ка сни је оства ри-
ти сво је ле ги тим не ин те ре се. Нај кон крет ни ји, а ве ро ват но и нај-
кла сич ни ји ин стру мент у том по гле ду је сте по се до ва ње и вр ше ње 
посебненормативне власти ауто ном них је ди ни ца у до ме ну пре-
не се них над ле жно сти. Нор ма тив на власт пред ста вља мо гућ ност 
са мо стал ног уре ђи ва ња пу тем оп штих пра ви ла од ре ђе не ма те ри је 
из соп стве не над ле жно сти уста но вље не нај ви шим од но сно кон-
сти ту тив ним ак том (iusdecisionis). Сма тра мо да је ис прав но ре ћи 
да посебнанормативнаовлашћењапредстављајусржинститу
татериторијaлне аутономије. Јед но став но, то је је ди ни пра ви 
пут за опе ра ци о на ли за ци ју тог по себ ног ста ту са. У то ме се упра во 
те ри то ри јал на ауто но ми ја и при мар но раз ли ку је од уни тар не де-
цен тра ли зо ва не др жа ве, јер је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у окви-
ру ове по след ње мо гу евен ту ал но ужи ва ти по себ ну уред бо дав ну 
власт (po u vo ir régle men ta i re, re gu la ti ve aut ho rity), али ни ка ко би ло 
ко ји вид за ко но дав не вла сти као је ди ни це те ри то ри јал не ауто но ми-
је6). С об зи ром да су уред бе кла сич ни под за кон ски ак ти ко ји слу-
же раз ра ди и олак ша ва њу при ме не за кон ских про пи са, очи то је да 
не мо гу има ти уло гу у са мо стал ном ре гу ли са њу од ре ђе не ма те ри је 
на ло кал ном ни воу. Не мо гу ће је ус по ста ви ти јед ну ли сту фик сних 
над ле жно сти ко је би евен ту ал но би ле за јед нич ке свим об ли ци ма 
6) До ду ше, не мо ра ју ну жно ни све те ри то ри јал не ауто но ми је по се до ва ти но ми нал но за-

ко но дав на овла шће ња (при мер Вој во ди не у Ср би ји  и Азор ских остр ва у Пор ту га лу)
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те ри то ри јал них ауто но ми ја. То ло гич но про из и ла зи из њи хо ве ве-
ли ке ра зно ли ко сти ши ром све та, раз ли чи тог исто риј ског ис ку ства 
као и кон крет ног по ли тич ког си сте ма. У нај ве ћем бро ју слу ча ја да-
нас у све ту те ри то ри јал на ауто но ми ја има аси ме три чан ка рак тер у 
сми слу ус по ста вље но сти са мо на јед ном де лу др жав не те ри то ри је 
(из у зе так у том по гле ду је Шпа ни ја са сво јом мре жом од 17 ауто-
ном них за јед ни ца на чи та вој те ри то ри ји, као и Ита ли ја са сво јих 
20 ре ги о на). То прак тич но зна чи да она у се би но си јед ну из ве сну 
спе ци фич ну цр ту ко ја је ла ко уоч љи ва:онареалнопосматрајући
омогућава кроз гарантовање посебног положаја грађанима до
тичнеаутономнеобластивећикорпусправаодонихкојеуживају
становницинакојимавлада„обичан”правнирежим, да кле онај 
ко ји не пред ви ђа би ло ка кву ауто но ми ју. На при мер, гра ђа ни тих 
по себ них обла сти мо гу би ти овла шће ни да уче ству ју у по ли тич-
ком жи во ту на јед ном до дат ном, сре ди шњем ни воу вла сти - из ме-
ђу ло кал не са мо у пра ве и цен трал не вла сти, од но сно про сто ре че-
но из ме ђу оп штин ског (град ског) и на ци о нал ног пар ла мен та. Тај 
„умет ну ти” ни во вла сти би тре бао да пред ста вља ону ин стан цу на 
ко јој ће се ре ша ва ти упра во пи та ња из оне ма те ри је услед ко јих је и 
ус по ста вље на те ри то ри јал на ауто но ми ја. Под ра зу ме ва се да би до-
тич на пи та ња тре ба ло да има ју, по при ро ди ства ри, та кав ка рак тер 
и оп сег да бу ду по год ни за успе шно ре ша ва ње на том (об ла сном, 
про вин циј ском, ре ги о нал ном..., у за ви сно сти од кон крет ног на зи-
ва да те обла сти) ни воу. То мо гу би ти, при ме ра ра ди, пи та ња обра-
зо ва ња, кул ту ре, на у ке, по љо при вре де, ло ва, ри бо ло ва, со ци јал не 
за шти те, по ре ске по ли ти ке, енер ге ти ке, за шти те жи вот не сре ди не,  
уре ђе ње шум ског про сто ра итд.

Ни је не у о би ча је но та ко ђе да се у кон сти ту тив ним ак ти ма на во-
де ци ље ви ус по ста вља ња те ри то ри јал не ауто но ми је (очу ва ње ло-
кал ног иден ти те та, еко ном ски и дру штве ни раз вој, за шти та ре ги о-
нал них ин те ре са...), што је по ли тич ки не спор но и ле ги тим но, ма да 
у по је ди ним слу ча је ви ма нам се не ки од тих раз ло га мо гу учи ни ти 
на пр ви по глед про ти ву реч ним7), али то је ипак знат но ре ђи слу чај.
7) На при мер ва же ћи устав Пор ту га ла у чла ну 225, ста ву 2. ис ти че, из ме ђу оста лог, као 

циљ ауто но ми је за Азор ска остр ва и Ма де ру “...ја ча ње на ци о нал ног је дин ства и ве за 
со ли дар но сти из ме ђу свих Пор ту га ла ца.” Мо же нам па ра док сал но зву ча ти, бар на пр-
ви по глед, да се је дин ству те жи кроз прав но по ли тич ко из два ја ње не ког ен ти те та и де ла 
на ро да у за себ ну це ли ну.
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2.РЕГИОНАЛНАДРЖАВА

По јам ре ги о нал не др жа ве за слу жу је, услед свог по ли тич ке 
ори ги нал но сти, прав не сло же но сти и упо ред ног ис ку ства, да му се 
по све ти по себ на па жња у овом  ра ду о те ри то ри јал ној ауто но ми ји. 

Шта је у ства ри ре ги о нал на др жа ва, јед но је од кључ них пи-
та ња ко је тре ба раз ја сни ти. Аутор ко ји је на ро чи то про у ча вао ову 
ин сти ту ци ју проф. Ми о драг Јо ви чић је ис та као да “по год ни усло ви 
за уво ђе ње ре ги о нал не др жа ве по сто је сву да где се под руч је јед не 
др жа ве не од ли ку је хо мо ге но шћу - ет нич ком, кул тур ном, је зич ком, 
еко ном ском, ге о граф ском и дру гом.”8) Ова кво схва та ње се, ве ру је-
мо, пот пу но укла па у на ше го ре по ме ну то од ре ђе ње пој ма те ри то-
ри јал не ауто но ми је. Сма тра мо да појамрегионалнедржавестоји
премапојмутериторијалнеаутономијекаоодноспосебногпрема
општем. Про стим је зи ком ре че но, сва ка ре ги о на ли за ци ја пред ста-
вља ујед но и од ре ђе ни вид те ри то ри јал не ауто но ми је, али, с дру-
ге стра не, не мо ра сва ка те ри то ри јал на ауто но ми ја да се ис по ља ва 
кроз ства ра ње ре ги о на. Ми, на и ме, ми сли мо да је ре ги о нал на др-
жа ва са мо је дан (до ду ше ве о ма зна ча јан) вид ис по ља ва ња иде је те-
ри то ри јал не ауто но ми је, па са мим тим не и је ди ни; уоста лом, при-
мер на ше зе мље о то ме све до чи. С тим у ве зи, ва жно је на гла си ти, 
у ци љу из бе га ва ња по тен ци јал них не спо ра зу ма, да под ка те го ри ју 
ре ги о нал не др жа ве се не мо же под ве сти сва ка она зе мља ко ја са др-
жи ре ги о не као те ри то ри јал не је ди ни це у свом са ста ву.

   То је на при мер слу чај са Фран цу ском ко ја је ка те го ри ју ре-
ги о на као тре ће сте пе ну је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве уве ла тек 
‘80-их го ди на, али по сво јим обе леж ји ма, овла шће њи ма и ста ту су 
они не пре ла зе гра ни це те ри то ри јал не де цен тра ли за ци је у окви ру 
уни тар не др жа ве. Ко ли ко је цен тра ли стич ки (а мно ги би ре кли и 
тра ди ци о нал но “ја ко бин ски”) дух у овој зе мљи (био) јак до вољ но 
све до чи по да так да је ре ви зи јом уста ва тек 2003. го ди не Фран цу ска 
уне ла у свој нај ви ши акт од ре ђе ње о “де цен тра ли зо ва ној” ор га ни-
за ци ји. Ово мо же да за чу ди има ју ћи у ви ду сву не у о би ча је ност, па 
и из ве сну дру штве ну “не по пу лар ност” цен тра ли стич ког ру ко во ђе-
ња јед ном ве о ма про стра ном др жа вом (по ве ли чи ни пр вој у Евро-
пи, не ра чу на ју ћи Ру си ју).

Ре ги о нал ну др жа ву као об лик те ри то ри јал ног уре ђе ња сма-
тра мо за ни мљи вим за раз ма тра ње, из ме ђу оста лог, јер око ње не 
8) Ми о драг Јо ви чић, Савременифедерализам, Слу жбе ни гла сник, 2006, стр. 394.
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прав не при ро де по сто ји не са гла сје у на у ци. За јед не то пред ста вља 
спе ци фи чан по до блик уни тар не др жа ве (на при мер проф. Рат ко 
Мар ко вић, проф. Бу ди мир Ко шу тић), док дру ги сма тра ју да по сто-
ји до вољ но осно ва за тре ти ра ње ре ги о нал не др жа ве као по себ ног 
об ли ка др жав ног уре ђе ња (у пр вом ре ду већ по ме ну ти проф. Јо ви-
чић ко ји је тре ти рао ре ги о нал ну др жа ву као tertiumgenus–”тре ћи 
род”).9) Ње ни но си о ци има ју зна чај но ма ња овла шће ња од фе де рал-
них је ди ни ца у сло же ној др жа ви (јер ове по след ње пред ста вља ју 
defacto по мно гим осо би на ма “др жа ве у др жа ви” или “ква зи-др-
жа ве”, ка ко их не ки ауто ри зо ву), али опет с дру ге стра не ви дљи во 
ве ћа овла шће ња од је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (оп шти на, окру-
га... ).

Да нас се уоби ча је но као мо дел, го то во као про то тип ре ги о нал-
не др жа ве, по го то во у Евро пи, узи ма ју Ита ли ја и Шпа ни ја. Пр ва и 
основ на ка рак те ри сти ка ко ја их спа ја је пре мре же ност це ло куп не 
њи хо ве те ри то ри је ве ћим бро јем ре ги о на (у пр вом слу ча ју 20, у 
дру гом 17). У по гле ду исто риј ског раз во ја ове две европ ске на ци-
је, по сто је од ре ђе не, не за не мар љи ве раз ли ке. Та ко, за раз ли ку од 
Шпа ни је ко ја је вр ху нац сво је мо ћи као за о кру же на др жа ва до жи-
ве ла још у XVI ве ку, Ита ли ја је би ла дру га чи је исто риј ске суд би не 
па је сво је ује ди ње ње до че ка ла тек у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. 
Но, с об зи ром на ре ла тив но ши ро ко ге о граф ско про стран ство ових 
две ју др жа ва и не по сто ја ње сна жне цен трал не вла сти у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, ло гич но је да су до да на шњег да на оп ста ле 
мно ге је зич ке, кул тур не, исто риј ске и дру ге осо бе но сти и раз ли-
ке из ме ђу, на при мер, Се ви ље и Бар се ло не у шпан ском од но сно 
На по ли ја и То ри на, ре ци мо, у ита ли јан ском слу ча ју. Из свих тих 
раз ло га по ста ло је ја сно да ове две, ре ла тив но ве ли ке зе мље те шко 
да мо гу успе шно функ ци о ни са ти, по го то во на ду же ста зе, уре ђе не 
као кла сич не уни тар не др жа ве, по пут Фран цу ске. Оба ова об ли ка 
ауто но ми је су ус по ста вље на на кон Дру гог свет ског ра та, у Ита ли ји 
уста вом из 1946. го ди не, а у Шпа ни ји основ ним ак том из 1978, три 
го ди не по сле па да Фран ко ве дик та ту ре. Чи ње ни ца ко ја по ве зу је и 
Шпа ни ју и Ита ли ју се од но си на сна жна се ћа ња на ри гид ни цен-
тра ли зам ко ји је у обе зе мље кра сио “пред ре ги о на ли стич ки” пе ри-
9) Ов де се мо же на ве сти и ми шље ње проф. Вла да на Ку тле ши ћа ко ји сма тра да „има до-

вољ но осно ва да се за кљу чи да се ра ди о но вом и тре ћем об ли ку уре ђе ња др жа ве ко ји 
је још увек у по во ју”, али ипак при зна је да овај „об лик те ри то ри јал ног уре ђе ња... још 
увек ни је до вео до пре о вла ђу ју ћег ста ва да се ра ди о но вом об ли ку др жа ве.”, Вла дан 
Ку тле шић, Основиправа,Слу жбе ни лист СЦГ, Београд 2005, стр. 241.
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од, за вре ме Фран ка10) (1939-1975) и Му со ли ни ја11) (1922-1943), ка-
да је сва ка по ми сао на по што ва ње ло кал них по себ но сти и за шти ту 
ре ги о нал ног иден ти те та би ла јед но став но не мо гу ћа. До пре два де-
се так го ди на, и Бел ги ја се мо гла сма тра ти ре ги о нал ном др жа вом, 
али уста вом из 1994. је екс пли цит но де фи ни са на као фе де рал на 
др жа ва.

2.1.Италија

Ита ли ја је као ре ла тив но мла да ује ди ње на др жа ва има ла из-
ра же ну мо нар хи стич ку тра ди ци ју. Са за вр шет ком Дру гог свет ског 
ра та пи та ње об ли ка вла да ви не и на чи на уре ђе ња др жа ве се из но ва 
по ста ви ло. Но ви устав је про гла шен 1947. го ди не ус по ста вља ју ћи 
као прав но не до дир љив ре пу бли кан ски об лик вла да ви не и уво де ћи 
ре ги о нал ну др жа ву. Фе де ра ли стич ке12) (па и се па ра ти стич ке) тен-
ден ци је су би ле ве о ма из ра же не у по сле рат ном пе ри о ду, али про-
блем је, по ка за ло се на кнад но, пре ва зи ђен при лич но ори ги нал ним 
ре ше њем. У том сми слу мо же мо ре ћи да је Ита ли ја пр ва ре ги о-
нал на др жа ва у Евро пи, и да је пред ста вља ла сво је вр сни лак мус 
за утвр ђи ва ње уте ме ље но сти и ду го трај но сти ове ин сти ту ци је, јер 
имај мо на уму да “ни јед ну уста но ву, кад су је љу ди ства ра ли, ни су 
са гле да ли све сно ни пот пу но у са мом по чет ку.” 13) 

Ита ли јан ски устав из ри чи то на во ди 20 ре ги о на од ко јих пет 
има ју по се бан ста тус, услед ду бље уко ре ње но сти и из ра зи ти јих 
спе ци фич но сти од оста лих: Вал д’Аоста, Фри ју ли- Ју лиј ска Ве-
не ци ја, Ју жни Ти рол, Сар ди ни ја, Си ци ли ја. Спе ци фи чан по ло жај 
ових ре ги о на је утвр ђен устав ним за ко ни ма ко ји ма се де таљ ни је 
уре ђу је по се бан са др жај њи хо ве из ра же ни је ауто но ми је у од но су 
на оста так ре ги о на. Устав оста вља мо гућ ност да и оста ли ре ги о ни 
мо гу по кре ну ти по сту пак усва ја ња др жав ног за ко на ко јим би се 
10) Фран ко је ре ци мо у пот пу но сти (из ме ђу оста лог) за бра нио слу жбе ну упо тре бу ка та-

лон ског, ба скиј ског и дру гих ре ги о нал них је зи ка у име про мо ви са ња нај ек стрем ни је 
ва ри јан те шпан ског на ци о на ли зма уз не скри ве ну по др шку ка то лич ке цр кве. 

11) Јед но пар тиј ска дик та ту ра ко ја је фа ши стич ку др жа ву као је дин стве ни ор га ни зам по-
ста ви ла на пи је де стал вр хун ске вред но сти ни је ни мо гла по де фи ни ци ји при да ва ти би-
ло ка кав зна чај не ком ма њем те ри то ри јал ном ко лек ти ви те ту и ло кал ним ин те ре си ма.

12) Не тре ба мно го ис ти ца ти сте пен исто риј ских, кул тур них, при вред них осо бе но сти и 
раз ли ка из ме ђу ре ци мо бо га те и раз ви је не Лом бар ди је и си ро ма шне и за о ста ле Си ци-
ли је (по го то во јаз у по сле рат ном пе ри о ду), да би се ла ко раз у ме ло по сто ја ње и сна га 
ових те жњи.

13) Tасић Ђор ђе, Проблемоправдањадржаве,уводуправненауке, енциклопедијаправа, 
Слу жбе ни лист СРЈ, 1995, стр. 150-151.



- 270 -

ТЕРИТОРИЈАЛНААУТОНОМИЈАСАПОСЕБНИМ...ДушанГујаничић

утвр ди ле “на кнад не фор ме и по себ ни усло ви” ауто но ми је дру гих 
ре ги о на. Тек не ких че тврт ве ка ка сни је оста так др жав не те ри то ри-
је је пре мре жен са пре о ста лих 15 ре ги о на. По сма тран као ен ти тет 
са стра не, ита ли јан ски ре ги он пред ста вља јед ну за ни мљи ву и при-
лич но за о кру же ну це ли ну. 

Устав пред ви ђа по сто ја ње на ре ги о нал ном ни воу по себ ног за-
ко но дав ног те ла- ре ги о нал ног Са ве та (Con si glio re gi o na le), из вр-
шног ор га на у об ли ку по себ не Ко ми си је (Gi un ta) и ино ко сног ор га-
на на че лу ре ги о на - Пред сед ни ка (Pre si den te). Уоби ча је но ре ше ње 
за ауто ном не је ди ни це је и ов де при сут но, та ко да кон сти ту тив ни 
акт пред ста вља ста тут ре ги о на ко га усва ја Са вет ап со лут ном ве ћи-
ном гла со ва то ком два уза стоп на за се да ња из ме ђу ко јих не сме про-
те ћи ма ње од два ме се ца. Ста тут мо же би ти пред мет ре фе рен ду ма 
и то под вр ло де мо кра тич ним усло ви ма - до вољ но је да у на ред на 
три ме се ца 2% би ра ча или јед на пе ти на чла но ва Са ве та за тра жи 
из ја шња ва ње гра ђа на о ње го вој при хва тљи во сти. С дру ге стра не, 
од нос цен трал не вла сти пре ма нај ви шем ак ту ре ги о на мо же би-
ти оце њен као ре ла тив но ли бе ра лан - вла дин Ко ме сар као пред-
став ник др жа ве ни је вла стан да да је сво је одо бре ње за ста тут, а не 
зах те ва се ни по твр да ста ту та у фор ми др жав ног за ко на (од 1999). 
Но, вла да мо же за то, са свим ло гич но, по кре ну ти по сту пак оце не 
устав но сти пред устав ним су дом у ро ку од три де сет да на од об ја-
вљи ва ња ста ту та.

С дру ге стра не, као кључ но пи та ње се по ста вља рас по де ла за-
ко но дав не над ле жно сти уну тар јед не “кла сич не” ре ги о нал не др-
жа ве по пут Ита ли је, јер, као што смо и на гла си ли, по себ на нор-
ма тив на власт у ци љу ква ли тет ни јег упра вља ња и раз во ја да тог 
под руч ја пред ста вља су шти ну ре ги о на ли зма. У том по гле ду ов де 
раз ли ку је мо три вр сте над ле жно сти: 

1. Ис кљу чи ву за ко но дав ну над ле жност др жа ве - вр ши је др жа-
ва, са из у зет ком слу ча је ва пре но са де ла над ле жно сти ре ги о-
ни ма;

2. Кон ку рент ску (ме шо ви ту) за ко но дав ну над ле жност - ре-
ги о нал на власт је нор ма тив но ве за на у овом до ме ну са мо 
основ ним на че ли ма ко је по ста вља др жа ва;

3. Ис кљу чи ву за ко но дав ну над ле жност ре ги о на.
Ита ли јан ски уста во тво рац је ов де при бе гао ис црп ном на бра-

ја њу ис кљу чи во др жав них и ме шо ви тих над ле жно сти а све што је 
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оста ло ван њи хо ве сфе ре сло бод но пре пу шта ре ги о ни ма на њи хо-
во за кон ско са мо у ре ђи ва ње. Ова кав при ступ и са др жин ски ра зно-
вр сна рас по де ла за ко но дав не вла сти ка рак те ри ше све “не у ни тар-
не” об ли ке др жав ног уре ђе ња, ка ко фе де рал ну та ко и ре ги о нал ну 
др жа ву. На рав но, увек се мо же мо за пи та ти око уме сно сти пре ба-
ци ва ња по је ди них над ле жно сти са јед ног на дру ги ни во вла сти ма-
да је то пи та ње мно го зна чај ни је са по ли тич ког не го са прав ног 
гле ди шта, јер се, при род но, уста вом и за ко ном све мо же пред ви де-
ти и уре ди ти. 

Ре ци мо, као ис кљу чи ва над ле жност др жа ве је пред ви ђе на из ме ђу 
оста лог и за шти та кул тур них до ба ра. Мо же мо се при род но за пи та ти да ли 
је баш свр сис ход но да др жа ва пре у зи ма це ло куп ну оба ве зу на се бе у том 
до ме ну по ред ре ги о нал них вла сти за ко је ве ру је мо да би бар де ли мич но 
мо гли да вр ше по сло ве у за шти ти кул тур не ба шти не. На ше раз ми шља ње 
ов де иде у прав цу ло ги ке начеласупсидијарности ко је пред ви ђа рас те ре-
ће ње цен трал не вла сти у при лог ни жих ни воа вла сти где год је то мо гу ће 
и ра ци о нал но, а је дан је и од глав них прин ци па функ ци о ни са ња Европ ске 
Уни је14). Али опет, има ју ћи у ви ду свет ски зна чај кул тур них до ба ра на тлу 
Ита ли је ко је у ве ли кој ме ри по ти чу из рим ског ан тич ког до ба, бри га др-
жа ве ов де де лу је са свим оправ да но и ра зу мљи во

По ред кон тро ле устав но сти ре ги о нал них за ко на и дру гих ака-
та, мо гу ћа је и кон тро ла за ко ни то сти управ них ака та од стра не цен-
трал них ор га на ко ја се углав ном сво ди на кон тро лу це лис ход но сти, 
јед но ма ње-ви ше кла сич но ре ше ње упо ред но прав но по сма тра но. 
Ни ка ко при том не сме мо за не ма ри ти ни уло гу устав ног су да ко-
ји је за ду жен за спро во ђе ње стро ге кон тро ле по што ва ња уста вом 
рас по де ље не за ко но дав не над ле жно сти, јер до след но по што ва ње 
сва чи јег утвр ђе ног по ља де ло ва ња пред ста вља conditio sine qua
nonуспе шног функ ци о ни са ња јед не озбиљ не др жа ве. Сто га, и кад 
ре ги он пре ко ра чи не ким ак том гра ни це сво је над ле жно сти, и кад 
др жа ва за ђе у за бран ре ги о на или пак то исто ура ди ре ги он ре ги о-
ну, и др жа ва и ре ги о ни мо гу по кре ну ти устав но суд ски спор за не-
у тра ли са ње не у став них ака та. У том сми слу, вла да ло ги ка јед на ке 
за шти те.
14) Пре ма том на че лу, “Уни ја ин тер ве ни ше са мо ако и у ме ри у ко јој ци ље ви пред ви ђе не 

ак ци је не мо гу на за до во ља ва ју ћи на чин би ти оства ре ни од стра не др жа ва чла ни ца и, 
сход но то ме, мо гу услед ди мен зи ја и деј ста ва пред ви ђе не ак ци је, би ти бо ље оства ре ни 
на ко му ни тар ном ни воу.” Пре у зе то из Lexiquedestermesjuridiques, Dal loz, 16èmeédi tion,  
2007, стр. 516.
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У скла ду са ло ги ком ре ги о нал не др жа ве, цен трал на власт од-
но сно пред сед ник ре пу бли ке вр ши кон тро лу над де ло ва њем ре ги-
о нал них ор га на ко ја мо же ићи чак и до рас пу шта ња ре ги о нал не 
скуп шти не и сме њи ва ња пред сед ни ка ре ги о на на осно ву де кре та 
ше фа др жа ве.15) Раз ло зи за та кав ра ди ка лан по тез су њи хо во “де ло-
ва ње су прот но уста ву” или “озбиљ не по вре де за ко на”, као и “раз-
ло зи на ци о нал не без бед но сти”, ма да нам се ова по след ња фор му-
ла ци ја чи ни прав но су ви шном (по ред по сто је ће две) и по ли тич ки 
по тен ци јал но штет ном, јер оста вља ши рок про стор ар би трар ном 
ту ма че њу на ро чи то у ван ред ним при ли ка ма.

Си стем кон тро ле вла сти је при том раз ви јен и на ре ги о нал ном 
ни воу. Та ко, мо же се по кре ну ти по сту пак за сме ну пред сед ни ка ре-
ги о на на зах тев 1/5 по сла ни ка ре ги о нал ног Са ве та. Ње гов опо зив 
ап со лут ном ве ћи ном гла со ва у Са ве ту до во ди при род но до па да 
ре ги о нал не вла де и рас пу шта ња Са ве та, а са мим тим и до но вих 
из бо ра.

У при лог те зи о флек си бил но сти и ела стич но сти ре ги о нал не 
др жа ве ди рект но го во ри уставнамогућностспајањапостојећих
или стварања нових региона. Усло ви су да до тич ни ре ги он има 
нај ма ње ми ли он ста нов ни ка и да ини ци ја ти ва по тек не од оп шти на 
ко је оку пља ју нај ма ње 1/3 ста нов ни штва на да том под руч ју уз до-
но ше ње од лу ке о то ме на ре фе рен ду му. И не са мо то, већ др жа ва 
мо же за ко ном до пу сти ти и мо гућ ност про ме не ре ги о нал них гра ни-
ца на зах тев оп шти на или про вин ци ја ко је те же при па ја њу дру гом 
ре ги о ну. Слич но као др жа ва пре ма ре ги о ну се по ста вља у над зор-
ном сми слу и ре ги он пре ма про вин ци ји у слу ча ју зах те ва од ре ђе-
ног бро ја оп шти на за ства ра њем но вих про вин ци ја или про ме ном 
гра ни ца по сто је ћих. Ре ги он мо же, на кон на род ног из ја шња ва ња, 
сво јим за ко ном про ме ни ти гра ни це оп шти на или про вин ци ја или 
уве сти не ке но ве, као и уве сти но ве на зи ве за њих. 

И на кра ју овог из ла га ња о Ита ли ји, али ни ка ко нај ма ње бит-
но, сто ји пи та ње фи нан сиј ске ауто но ми је. Устав из ри чи то пред ви-
ђа да сви те ри то ри јал ни ен ти те ти, оп шти не, про вин ци је, ме тро по-
ле и ре ги о ни, рас по ла жу соп стве ним ре сур си ма и уво де соп стве не 
по ре зе. На рав но, ови ен ти те ти по при ро ди ства ри мо гу тек де ли-
15) Ов де ви ди мо јед ну осо би ну ре ги о нал не др жа ве ко ја у осно ви про из и ла зи из кла сич ног 

на чи на функ ци о ни са ња уни тар не др жа ве. Цен трал на власт мо же на те ме љу под за кон-
ског ак та при сту пи ти рас пу шта њу и опо зи ву, то јест сво је вр сном ка жња ва њу ло кал них 
ор га на вла сти. Ово би сва ка ко ишло у при лог оним ауто ри ма ко ји ре ги о нал ну др жа ву 
по сма тра ју као са мо је дан об лик про сте др жа ве.
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мич но уби ра ти при хо де од по ре за на сво јој те ри то ри ји. По ред то га, 
др жа ва се ста ра о пре ва зи ла же њу еко ном ске и со ци јал не не рав но-
те же ме ђу ре ги о ни ма, ства ра фон до ве на ме ње не оним ре ги о ни ма 
ко ји има ју “слаб по ре ски ка па ци тет”, а мо же и да одо бри до дат-
на сред ства и по себ но ин тер ве ни ше у ко рист по је ди них ен ти те та. 
С дру ге стра не, ре ги о ни мо гу при бе ћи за ду жи ва њу са мо у ци љу 
фи нан си ра ња ин ве сти ци о них тро шко ва, а прин цип са мо стал ног 
оба вља ња и од го вор но сти за соп стве не над ле жно сти се огле да у 
пот пу ном од су ству га ран ци ја др жа ве при ли ком евен ту ал ног за ду-
жи ва ња ре ги о на. То сва ка ко зах те ва до дат ну раз ви је ност све сти 
на ни воу ре ги о на за ра ци о нал но ко ри шће ње сво јих мо гућ но сти и 
пра вил ном упо тре бом сте че них сред ста ва. С об зи ром на ка рак тер 
ре ги о нал не др жа ве, ну жна са рад ња и ло гич на ко ор ди на ци ја из ме-
ђу два ни воа вла сти пред ста вља оно што не ки ауто ри на зи ва ју “ко-
о пе ра тив ним ре ги о на ли змом”.16)        

2.2.Шпанија

Исто ри ја шпан ског ре ги о на ли зма је ре ла тив но ско ри јег да ту-
ма и про из вод је кон тра ре ак ци је у ве ли кој ме ри на омра же ни цен-
тра ли зам др жав не вла сти под Фран ко вом дик та ту ром. Би ло је са-
свим ја сно по сле смр ти Фран си ска Фран ка да кру ти уни та ри зам 
не мо же ре ал но оп ста ти у но вим окол но сти ма, а да опет с дру ге 
стра не ни шта не сме до ве сти у пи та ње це ло ви тост Шпа ни је. Сход-
но то ме, при лич но ин вен тив но ре ше ње је про на ђе но у ства ра њу 
мре же од 17 аутономнихзаједница ко је по кри ва ју чи та ву др жав ну 
те ри то ри ју. Шпан ски устав из ме ђу оста лих раз ло га (кул тур них и 
еко ном ских) по се бан на гла сак ста вља на “исто риј ске”, и тај при-
дев два пут на гла ша ва у истом чла ну. Раз ли ка ко ју ла ко уоча ва мо на 
по чет ку по ре див ши ове две ре ги о нал не др жа ве од но си се на на чин 
устав ног ре гу ли са ња овог пи та ња. Та ко, ита ли јан ски устав ис црп-
но на бра ја 20 ре ги о на, док је шпан ски у том по гле ду отво ре ни ји и 
не за ла зи по и ме ни це у на бра ја ње. Да кле, те ри то ри ја ко ју смо код 
Ита ли је зва ли ре ги о ном, се у Шпа ни ји зва нич но на зи ва аутономна
заједница (co mu ni dad auto no ma).17) За Шпа ни ју је ва жно на гла си ти 
16) Fa vo reu Lo u is, Droitconstitutionnel, Dal loz, 2009, стр. 484.
17) Као на ро чи то за ни мљи ва окол ност нам се чи ни то што је Ба ски ја, као исто риј ска ре-

ги ја, по де ље на на три ма ње за јед ни це, док ре ци мо Ка та ло ни ја са та ко ђе не спор ним 
исто риј ским уте ме ље њем у ко јој су се па ра ти стич ке те жње та ко ђе би ле сна жне (иако 
без на си ља и људ ских жр та ва с об зи ром на не по сто ја ње ка та лон ског екви ва лен та ба-
скиј ској те ро ри стич кој ор га ни за ци ји ЕТИ), али са мно го ве ћом те ри то ри јом, је уре ђе на 
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да ини ци ја ти ва за ства ра ње ауто ном не за јед ни це мо же увек по те ћи 
“од до ле”, то јест од стра не 2/3 оп шти на у ко ји ма жи ви ве ћи на ста-
нов ни ка у до тич ној про вин ци ји (дру го сте пе на је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве) или од ре ђе ном шпан ском остр ву, или пак од стра не 
би ло ко је про вин циј ске скуп шти не. Сви усло ви мо ра ју би ти ис пу-
ње ни до ис те ка 6 ме се ци од усва ја ња пр вог до го во ра у прав цу фор-
ми ра ња ре ги о на; у су прот ном, сле ди за ни мљи во устав но ре ше ње 
у ви ду сво је вр сне санк ци је пре ма но си о ци ма не у спе шне ини ци ја-
ти ве (што би пред ста вља ло не сум њи во ве ли ки по ли тич ки уда рац) 
ко ји не мо гу по но во по кре ну ти исти по сту пак у на ред них 5 го ди на. 

С дру ге стра не, као из раз вр хун ске бри ге за је дин ство др жа ве 
је строгозабрањеноповезивањерегионанаевентуалнофедерал
нимосновама. То на рав но не ис кљу чу је ни ка ко ра зно вр сну са рад-
њу ме ђу њи ма на осно ву пот пи са них спо ра зу ма ра ди упра вља ња и 
вр ше ња сво јих по сло ва, док у не ким дру гим слу ча је ви ма шпан ски 
пар ла мент (Cortés ge ne ra les) мо ра да ти по след њу реч на спо ра зу ме 
о са рад њи.

Као и код Ита ли је, и ов де сре ће мо ма ње-ви ше кла сич ну по де лу 
ре ги о нал них ор га на, па има мо за ко но дав ну скуп шти ну (Аsamblea 
Le gi sla ti va), из вр шни ор ган у ли ку Са ве та вла де (Con se jo de Go bi-
er no) и пред сед ни ка (Pre si den te) на че лу ауто ном не за јед ни це. И у 
Шпа ни ји  је на рав но ста тут нај ви ши акт ре ги о на, али раз ли ка у од-
но су на Ита ли ју је не што сло же ни ји по сту пак усва ја ња јер шпан-
ски пар ла мент мо ра у ко нач ној ин стан ци да се из ја сни о суд би ни 
ста ту та чи ји пред лог прет ход но раз ма тра ју чла но ви про вин циј-
ских скуп шти на, као и чла но ви оба до ма пар ла мен та иза бра них на 
те ри то ри ји свих про вин ци ја уну тар до тич ног ре ги о на.

С дру ге стра не, рас по де ла над ле жно сти је до де та ља из ве де на 
у уста ву (32 тач ке у ко рист др жа ве и 22 у ко рист ре ги о на), што је 
сва ка ко јед на ве о ма по зи тив на окол ност у сло же ној ма те ри ји др-
жав но-ен ти тет ских од но са, где сва ка прав на пра зни на и нео д ре ђе-
ност мо гу до ве сти до не по треб них кон фли ка та и тен зи ја. Ов де, за 
раз ли ку од ита ли јан ског при ме ра, устав не по ми ње из ри чи то по-
сто ја ње ме шо ви тих над ле жно сти (што на рав но не зна чи да не ма 
са рад ње у мно гим обла сти ма), а сва ка она ма те ри ја ко ја је евен-
ту ал но оста ла “сло бод на” по сле устав не рас по де ле над ле жно сти 
мо же при па сти ауто ном ним је ди ни ца ма. Али, у си ту а ци ји ка да се 
ја ви евен ту ал ни спор у ве зи вр ше ња по је ди них над ле жно сти ко је 

као је дин стве на ауто ном на за јед ни ца. Де лу је да је у том по гле ду те шко мо гло би ти ре чи 
о слу чај но сти.
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ни су из ри чи то до де ље не ауто ном ним за јед ни ца ма, др жав но пра во 
од но си пре ва гу над ре ги о нал ним, што нас уве ли ко под се ћа на је дан 
по зна ти прин цип функ ци о ни са ња фе де рал не др жа ве, ко ји се уоби-
ча је но зо ве пре власт (су пре ма ти ја) фе де рал ног пра ва над пра вом 
фе де рал них је ди ни ца. У при лог те зе о по зи тив ној флек си бил но сти 
шпан ске ре ги о нал не др жа ве тре ба ис та ћи и устав ну мо гућ ност до-
дат ног про ши ре ња ре ги о нал ног де ло кру га по сло ва по ис те ку ро ка 
од 5 го ди на (не пре ци зи ра се од ког мо мен та, али прет по ста вља се 
од тре нут ка усва ја ња уста ва), под усло вом стрикт ног по што ва ња 
др жав них над ле жно сти у на ве де не 32 тач ке. 

С об зи ром да је ре ги о нал на др жа ва ква ли та тив но дру га чи ја од 
фе де рал не, из ве сни кон трол ни ме ха ни зми прав но-по ли тич ког ка-
рак те ра су устав но пред ви ђе ни, и то:

1. Кла сич на кон тро ла устав но сти ре ги о нал них за ко на;
2. По ли тич ка кон тро ла од стра не цен трал не вла де у по гле ду 

ре гу ли са ња ма те ри ја ко је су пре не те ауто ном ним за јед ни ца-
ма са др жав ног ни воа, и то на кон ми шље ња Др жав ног са ве-
та (Con se jo de Esta do), као вр хов ног управ ног су да у зе мљи;

3. Кон тро ла управ них ре ги о нал них ака та од стра не над ле жних 
су до ва у обла сти ма ко је про из и ла зе из до ме на са мо ре гу ли-
са ња ре ги о на;

4. Кон тро ла од стра не Ра чун ског су да (Tri bu nal de Cu en tas) у 
до ме ну ко ри шће ња и рас по ла га ња бу џет ским сред стви ма 
ре ги о на.

На осно ву ре че ног, ви ди мо да је број ним над зор ним пу те ви ма 
др жа ва при лич но сна жно “за у зда ла” ауто ном не за јед ни це у њи хо-
вом де ло ва њу јер, по ред устав но суд ске и управ но суд ске кон тро ле, 
мо же да оства ру је и по ли тич ку кон тро лу по сред ством цен трал не 
вла де над уре ђи ва њем де ле ги ра них над ле жно сти од стра не ре ги-
о на. По ред то га, пред ви ђе но је и по сто ја ње ино ко сног ви да кон-
тро ле де ло ва ња ре ги о на у обе зе мље, кроз вла ди ног ко ме са ра (у 
Ита ли ји) или вла ди ног де ле га та (у Шпа ни ји). На тај на чин, др жа ва 
de facto вр ши сво је вр сно ту тор ство над де ло ва њем ре ги о нал них 
ор га на, што је у та квом об ли ку не за ми сли во код од но са фе де ра ци-
ја-фе де рал на је ди ни ца.

У скла ду са ме шо ви том при ро дом ре ги о нал не др жа ве, и у Ита-
ли ји и у Шпа ни ји сре ће мо је дан кла сич ни, а ре кло би се и кон сти-
ту тив ни (је дан од не ко ли ко) еле мент фе де рал не др жа ве - дво дом ни 
пар ла мент. “Њи хо во (ре ги о на, прим. Д. Г.) уче шће у обра зо ва њу 
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цен трал ног пар ла мен та је основ на differentiaspecifica из ме ђу уни-
тар не и ре ги о нал не др жа ве.”18) То прак тич но зна чи да су ре ги о ни у 
обе др жа ве за сту пље ни у јед ном од до мо ва, до ду ше на раз ли чи те 
на чи не – у Ита ли ји пу тем не по сред них из бо ра њи хо вих пред став-
ни ка, а у Шпа ни ји кроз по сре дан из бор уз је дан спе ци фи кум ко ји 
се огле да у за сту пље но сти и про вин ци ја (као нај ви ше је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве) уз ауто ном не за јед ни це у пар ла мен ту.  Проф. 
Јо ви чић за па жа још јед ну бит ну раз ли ку: У Ита ли ји су «ре ги о ни 
пу ке из бор не је ди ни це за Се нат Ре пу бли ке», а у Шпа ни ји су «скуп-
шти не ауто ном них за јед ни ца те ко је име ну ју се на то ре.»19) Узи ма-
ју ћи исто вре ме но у об зир и чи ње ни цу да је Се нат по шпан ском 
уста ву ја сно од ре ђен као дом те ри то ри јал ног пред став ни штва, он-
да не ма ни ка кве сум ње о при су ству јед ног ти пич ног фе де рал ног 
еле мен та у уста ву.

ЗАКЉУЧАК
Ка да по гле да мо ли сту зе ма ља у ко ји ма је кон сти ту и са на те ри-

то ри јал на ауто но ми ја, ла ко се до ла зи до за кључ ка да је то чи ње но 
или у др жа ва ма у ко ји ма је већ по сто јао су коб ни ског или ви со-
ког ин тен зи те та или у зе мља ма у ко ји ма се на сто ја ло да се овим 
пре вен тив ним пу тем спре чи евен ту ал ни по ли тич ки кон фликт или 
не што те же.20) Чи ни нам се ну жним на гла си ти да не ки ши ри дру-
штве ни усло ви мо ра ју би ти при сут ни ка ко би се уоп ште мо гло и 
рас пра вља ти о ус по ста вља њу те ри то ри јал не ауто но ми је. 

Као би тан, а ре кли би смо чак и не за о би ла зан чи ни лац у том 
кон тек сту се ја вља и фе но мен правнесвести. По сто ја ње ви со ког 
ни воа овог о бли ка дру штве не све сти (ко ји, ру ку на ср це, ни је ла ко 
ме ха нич ки раз дво ји ти од по ли тич ке све сти у ве зи те ме о ко јој го-
во ри мо, па је оправ да но го во ри ти и о прав но по ли тич кој све сти) је 
по на шем су ду нео п хо дан пред у слов за ста бил но и трај но функ ци-
о ни са ње ре ги о нал не др жа ве, јер ка ко је ис прав но при ме ће но “сам 
по се би до бар прав ни си стем у спо ју са сла бом прав ном све шћу 
18) Ми о драг Јо ви чић, нав. де ло, стр. 420.
19) Ми о драг Јо ви чић, нав. де ло, стр. 421.

20) За ни мљи во је та ко ђе да од ре ђе ни број др жа ва упор но ин си сти ра на стро гом цен тра ли-
зму и од би ја сва ку по ми сао на до де љи ва ње ауто ном ног ста ту са по је ди ним сво јим обла-
сти ма на ко ји ма, објек тив но по сма тра ју ћи са стра не чи ни се, по сто је од ре ђе ни, не ма ли 
раз ло зи за та ко не што. До вољ но је са мо по ме ну ти при мер Тур ске и крај ње не по во љан 
ста тус курд ске ма њи не.
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да је ло шу дру штве ну ор га ни за ци ју.”21)Та ква свест би, сма тра мо, 
мо ра ла об у хва ти ти два сег мен та: с јед не стра не, свест о зна ча ју це-
ли не, о очу ва њу др жав ног за јед ни штва, до бро на мер ност и отво ре-
ност за про на ла же ње и при зна ва ње за јед нич ког исто риј ског је згра, 
и с дру ге стра не, свест о зна ча ју по себ ног, спе ци фич ног еле мен та, 
на ужем под руч ју при сут ног и истин ски уко ре ње ног, спрем ност на 
ува жа ва ње ре ал них (али не и бе зна чај них или “пре на ду ва них”!) 
ло кал них раз ли ка ко је оправ да ва ју по се бан ре жим и њи хо ву кон-
кре ти за ци ју кроз др жав но-прав ни по ре дак. Све на ве де но у овом 
па су су би смо про гла си ли не ком вр стом ма те ри јал не (са др жин ске) 
осно ве успе шног функ ци о ни са ња овог об ли ка те ри то ри јал не ауто-
но ми је. У не што “опи пљи ви јем” пак, фор мал ном сми слу, ис ку ство 
је по ка за ло да мо ра ју би ти ис пу ње не три прет по став ке:

1. По себ на овла шће ња ре ги о на (нор ма тив на ауто но ми ја);
2. Ин сти ту ци о нал не га ран ци је и за шти та нор ма тив не ауто но-

ми је ре ги о на;
3. Од го ва ра ју ћа фи нан сиј ска сред ства на ме ње на ре ги о ни ма.
Тек ис пу ње њем свих на ве де них усло ва (што опет са мо по се би 

мо ра би ти ствар бри жљи ве ана ли зе), мо же се озбиљ но упу сти ти у 
ус по ста вља ње ре ги о на ли зма у не кој др жа ви. Има ју ћи све прет ход-
но на ве де но у ви ду, ни смо си гур ни да је у на шим усло ви ма са зре-
ла си ту а ци ја а и по ме ну ти ни во по треб не све сти да се у Ср би ји22) 
раз ми шља о уво ђе њу ре ги о нал не др жа ве, су прот но ста ву проф. 
Ми о дра га Јо ви чи ћа ко ји је то сма трао у на шем слу ча ју “је ди ним 
ра ци о нал ним ре ше њем”23)  

Упо ред ним пре гле дом јед ног бро ја зе ма ља ко је су усво ји ле 
овај об лик те ри то ри јал ног уре ђе ња до ла зи мо до са свим ло гич ног 
за кључ ка. Не по сто је две иден тич не те ри то ри јал не ауто но ми је на 
све ту, ни ти се пак мо же из дво ји ти не ки кла си чан мо дел њи хо ве 
струк ту ре и уре ђе ња.24) С об зи ром да сва ка про из и ла зи из спе ци-

21) Мар ко Па вло вић, “О прав ној све сти код Ср ба”, Архивзаправнеидруштвененауке, 
број 1-3, ја ну ар-сеп тем бар 1996, стр. 453-454.

22) Чак и је ди на пар ти ја ко ја се ‘90-их го ди на отво ре но за ла га ла за ре ги о на ли за ци ју Ср би-
је, Де мо крат ска стран ка Ср би је, је вре ме ном од у ста ла од те иде је.

23) Јо ви чић Ми о драг, Савременифедерализам, Слу жбе ни гла сник, 2006, стр. 345.
24) У том по гле ду је до ста за ни мљив при мер ауто но ми јеАландскихострва, као сво је вр-

сног corpusseparatuma са швед ском ет нич ком ве ћи ном у окви ру Фин ске. Оно што је 
упе ча тљи ва од ли ка овог слу ча ја ауто но ми је је по се до ва ње ре ги о нал ног др жа вљан ства. 
Ако при том зна мо да др жа вљан ство пред ста вља по де фи ни ци ји по себ ну јав но прав ну 
ве зу из ме ђу државе(или бар фе де рал не је ди ни це) и ње них ста нов ни ка на осно ву ко је 
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фич ног исто риј ско-по ли тич ког кон тек ста, дру га чи је ста ње ства ри 
ни је ни би ло ре ал но за ми сли во

На рав но, ства ра ње јед ног до дат ног „умет ну тог’’ ни воа нор ма-
тив не вла сти не из о став но мо ра до ве сти до усло жња ва ња прав ног 
по рет ка и до дат ног умно жа ва ња бро ја прав них ака та. Оп ште је по-
зна та чи ње ни ца да са вре ме ни прав ни си сте ми па те од пре ве ли ког 
бро ја за ко на и нор ма тив них ака та уоп ште. Мо же мо са мо за ми сли-
ти ко ли ко би прав ни си стем, ре ци мо Ита ли је, био но ми нал но (да 
ли и ква ли та тив но?) си ро ма шни ји за зна ча јан број прав них ака та у 
слу ча ју да је Ита ли ја јед на кла сич на уни тар на а не др жа ва са чак 
20 ре ги о на од ко јих сва ки ужи ва са мо стал ну нор ма тив ну од но сно 
за ко но дав ну власт у гра ни ца ма уста ва. Из то га сва ка ко про из и ла-
зи да је до де љи ва ње (до ду ше, по при ро ди ства ри огра ни че не) за-
ко но дав не над ле жно сти ре ги о ни ма у при лич ној ме ри рас те ре ти ло 
цен трал ни за ко но дав ни ор ган, а са мим тим мо гли би смо ре ћи и 
ра ци о на ли зо ва ло про цес усва ја ња оп штих нор ми ко ји ма се уре ђу ју 
раз ли чи те ма те ри је, би ло на др жав ном, би ло на ре ги о нал ном ни-
воу (сли чан за кљу чак би ва жио и за Шпа ни ју). 

С дру ге стра не, са мим тим што не спа да у кла сич не об ли ке 
др жав ног уре ђе ња по пут уни тар ног и фе де рал ног, ре ги о нал на др-
жа ва пред ста вља при лич но кре а тив ну прав но-по ли тич ку тво ре-
ви ну и кроз свој ела стич ни оквир омо гу ћа ва раз ли чи те об ли ке и 
ступ ње ве за до во ља ва ња ло кал них (ре ги о нал них, по кра јин ских, 
про вин циј ских...) ин те ре са и по тре ба. Као про из вод ње не “не ше-
ма ти зо ва но сти” ја вља се и јед на зна чај на по год ност у од но су на 
фе де рал ну др жа ву. На и ме, иако обе не спор но до при но се усло жња-
ва њу др жав ног апа ра та и ад ми ни стра ци је, те ри то ри јал ну ауто но-
ми ју је мо гу ће ус по ста ви ти са мо на јед ном или не ким де ло ви ма 
др жав не те ри то ри је јер она не зах те ва ну жно чи та во ње но пре мре-
жа ва ње, што је ина че не из бе жно код фе де рал не др жа ве јер је не-
за ми сли во по ло ви ну др жа ве уре ди ти као уни тар ну а дру гу по ло-
ви ну као фе де рал ну (или би ло ко ји дру ги део др жа ве, раз у ме се). 
За раз ли ку од фе де рал не др жа ве ко ја је и те о риј ски не у по ре ди во 
раз ра ђе ни ја и прак тич но зна чај но при сут ни ја, ре ги о нал на др жа ва 
по сво јој су шти ни пред ста вља је дан “по лу о тво ре ни” оквир за да-
љу по тен ци јал ну ево лу ци ју те ри то ри јал ног уре ђе ња јед не зе мље, 

они сти чу од ре ђе ни кор пус пра ва и оба ве за, он да уоча ва мо при лич но ве ли ко од сту па ње 
од тог од ре ђе ња у слу ча ју Аланд ских остр ва.
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или још пре ци зни је, за да ље евен ту ал но про ши ре ње над ле жно сти 
ауто ном них је ди ни ца и за о кру жи ва ња њи хо ве ауто но ми је. Ми, са 
на ше стра не, не би смо би ли спрем ни да по сег не мо за јед ним та ко 
уоп ште ним, и ре кло би се сме лим за кључ ком, као проф. Ми о драг 
Јо ви чић пре ма ко ме “јед но став но, бо љег ре ше ња од ре ги о нал не 
др жа ве да нас не ма.”25) Увек се мо же по ста ви ти пи та ње да ли се 
по тен ци јал ни кон флик ти (ти хи или бур ни) или ре ши ти кла сич ним 
об ли ци ма др жав ног уре ђе ња, уни та ри змом или фе де ра ци јом, док, 
ре ал но по сма тра ју ћи, ре ги о нал на др жа ва до ла зи још увек тек као 
“кре а тив но” од но сно “не кон вен ци о нал но” ре ше ње. Јер, без об зи-
ра на из ве сне не спор но до бре стра не ре ги о нал не др жа ве, она са ма 
се би ни је циљ, јер у крај њем ис хо ду др жа ва по сто ји због љу ди, а 
не обр ну то.

С дру ге стра не, пот пу но је ле ги тим но за пи та ти се далијете
риторијалнааутономијазаистапоследњастепеницанакојојће
се зауставити политичке претензије неке (или неких) области. 
Или је пак мо жда те ри то ри јал на ауто но ми ја за „сво је су бјек те, 
ауто ном не је ди ни це, су бјек тив но, у кли ци фе де ра ци ја, пред фе де-
рал но др жав но уре ђе ње?”26) У слу ча ју по тврд ног од го во ра, то би 
би ла сво је вр сна ка му фла жа „фе де ра ли стич ких” ам би ци ја или мо-
жда чак у крај њој ви зи ји и не чег озбиљ ни јег, за је дин ство др жа ве 
мно го по губ ни јег. 

Да кле, за ова ко сло жен по ду хват је нај зна чај ни је све о бу хват но 
про це ни ти си ту а ци ју и “ста ње на те ре ну” ра ди про на ла же ња пра ве 
ме ре ко ја ће за до во љи ти све за ин те ре со ва не стра не, и не за бо ра-
ви ти при том ан тич ку му дрост ко ја ка же да се и “сам жи вот чо ве ка 
мо же схва ти ти као ње го во не пре ста но тра же ње пра ве ме ре.”27)

DusanGujanicic
L’AUTONOMIETERRITORIALEAVECL’ACCENT

PARTICULIERSURL’ETATREGIONAL
SOMMAIRE

Ilesttrèsdifficiledetrouveraujourd’huidanslemondeun
paysquin’apasouquin’apaseudanssonpasséproche
oulointaindesproblèmesavecsapopulationaumoinssur

25) Јо ви чић Ми о драг, нав. де ло, стр. 345.
26) Мар ко вић, Рат ко, Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла сник, 2000, 

стр. 543.
27) Ђор ђе Иг ња то вић, Методологијаистраживањакриминалитета, Прав ни фа кул тет у 

Бе о гра ду 2009, стр. 120.
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unepartiedesonterritoire.Ilexistedenombreuxexem
plesderésistanceàlacentralisationétatiquepardivers
peuplesou ethnies,mécontentsprincipalementdudegré
etdumodederespectdeleursparticularités(historiques,
nationales,linguistiques,culturelles…)etdeleursintérêts
endécoulant,expriméparlepouvoircentral.Ilétaitclair
quedansl’intérêtdel’ensembledupaysetdelastabilité
dusystème,ondevaitprocéderàlacréationd’unrégime
juridiquespécialetdesgarantiesinstitutionnellesquivau
draientpourunepartie(ouplusieursparties)duterritoire
nationaletpourlapopulationyvivant.L’unedesfaçons
poursurmonterdesproblèmesréelsoumenaçantsestl’in
stitutiondel’autonomieterritoriale.Danscetteétudenous
allonsnousoccuperdel’établissementdesescaractéristi
quespolitiquesmajeurs,desesélémentscommunsetdes
traitsgénéraux,ainsiquedesspécificitésliéesàdescas
particuliers.Nousestimonsquel’autonomieterritorialea
uneintéressanteperspectivedevantelle,suitedesnombre
usesetdiversespossibilitésqu’ellepermetdansl’intérêt
delastabilitépolitiqueàlongterme.
Motsclés: autonomie territoriale, particularités, Etat
régional,compromis,pouvoirnormatif...
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RESUME
L’autonomieterritorialeestuneinstitutionjuridicopoliti
quequiestapparuecommeleproduitdubesoinpourmi
euxréglerdesrelationssocialescomplexes.Onlarencon
tre principalement là où des réelles spécificités sociales
(historiques, linguistiques, ethniques, culturelles…) exi
gentunrégimejuridiqueappropriésurunterritoire.L’es
sentieldecetteinstitutionconsisteenunpouvoirnormatif
spécialdansleslimiteslégalementétabliesenavance.
Comme sa forme particulièrement intéressante on peut
mentionnerl’Etatrégionalquidepuisplusieursdécennies
déjà,entantqueformetransitoireentrel’Etatunitaireet
l’Etat régional, fonctionne avec assez de succès en Ita
lie et enEspagne.Dans cesEtats, les régionsont leurs
propresorganesdepouvoiretledroitd’adopterdeslois
spécialesenvuedesatisfaire leurs intérêts.Dupointde
vuegénéral,lapriseencomptedebesoinsd’unecertaine
régionetleurréalisationàtraversdesgarantiesconstitu
tionnellesetlégalesdépendengrandepartiedel’évalua
tionpolitiqueconcrète,duniveaudelaculturepolitiqueet
delaconsciencesociale.
Lapratiqueadémontré jusqu’àprésentque,nonobstant
unerelativecomplétudeduconceptdurégionalismedans
lesdeuxgrandspayseuropéens,unpetitnombredepays
avaitsuivileurexemple,bienquequelquepart(enFrance
par exemple), les régions existent,mais seulement dans
laformedel’unitédеtroisièmedegréauseindelacol
lectivitéterritoriale.Bienquelesnotionsdel’autonomie
territoriale et de l’Etat régional soient inextricablement
liées,leurprésencedanslemonden’estpasvisibledansla
mêmemesure.L’autonomieterritorialepeutsemanifester
àtraversdenombreusesformesetentantquetellenepo
urrajamaisperdr esonimportance,alorsquel’Etatrégi
onal,vuqu’ils’agitlàd’unesousespècedel’autonomie
territoriale,chercheencore(silesconditionsnécessaires
se remplissent) une confirmation scientifique et pratique
plusvaste.

 Овај рад је примљен 10. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције  
25. маја 2010. године.
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Са же так
У овом ра ду  се раз ма тра  од нос из ме ђу ли бе ра ли зма 
и де мо кра ти је, по ли тич ких иде о ло ги ја ко је пред ста
вља ју две ком по нен те да нас та ко ин три гант ног пој
ма и прак се ли бе рал не де мо кра ти је. Од нос ли бе ра ли
зма и де мо кра ти је раз ма тра се  кроз ана ли зу њи хо вих 
ме ђу соб них слич но сти и раз ли ка. Нај пре се ука зу је на 
оно што по ве зу је ова два уре ђе ња, а за тим на оно што 
их раз два ја и што као та кво пред ста вља основ за њи
хов по тен ци јал ни су коб. Циљ ра да је да се на осно ву 
те о риј ског раз ма тра ња нор ма тив них пој мо ва ли бе
ра ли зма и де мо кра ти је ука же на мо гућ ност њи хо вог 
ме ђу соб ног су прот ста вља ња. Да кле, у овом ра ду од
нос из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је би ва про бле ма
ти зо ван осве тља ва њем  кон сти ту тив них еле ме на та 
ових два ју уче ња.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ја, сло бо да, јед
на кост, вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, људ ска пра
ва, ти ра ни ја ве ћи не.

Lи бе рал на де мо кра ти ја пред ста вља ве о ма ва жан по јам мо дер-
не (а на ро чи то са вре ме не) по ли тич ке те о ри је, као и по ли тич ку 

ствар ност ве ли ке ве ћи не нај ра зви је ни јих зе ма ља. Ка ко је она да нас  
нај до ми нант ни ји вид де мо крат ског по ли тич ког уре ђе ња, мо гло би 
се учи ни ти на пр ви по глед да су ње не две ком по нен те, ли бе ра ли-
* Истраживач у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног 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“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 
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зам и де мо кра ти ја,  уре ђе ња ко ја су ком пле мен тар на и ко ја не мо гу 
до ћи у су коб. ,,Но, иако са вре ме на по ли тич ка ствар ност мно гих 
зе ма ља ука зу је на фак тич ку ком па ти бил ност ли бе ра ли зма и де мо-
кра ти је да ле ко од то га да је по сре ди је дан не про бле ма ти чан или 
чак иди ли чан од нос из ме ђу ове две по ли тич ке тра ди ци је и два ве-
о ма ва жна пој ма по ли тич ке те о ри је.“1) 

У овом ра ду раз ма тра  се од нос из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо-
кра ти је кроз ана ли зу њи хо вих ме ђу соб них слич но сти и раз ли ка. 
На осно ву тих ана ли за по ка зу је се да ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, 
као што  мо гу ићи за јед но,  мо гу до спе ти и у ме ђу соб ни су коб.

СЛИЧ НО СТИ ИЗ МЕ ЂУ  
ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА И ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја су уче ња ко ја да ју од го во ре на раз-
ли чи те про бле ме. Ли бе ра ли зам пред ста вља те о ри ју гра ни ца др-
жав не вла сти, док је де мо кра ти ја по ве за на са пи та њем ко тре ба да 
вла да и по мо ћу ко јих про це ду ра. Да кле, де мо кра ти ја је при мар но 
по ли тич ки си стем, док се ли бе ра ли зам ра ђа као по ли тич ка док три-
на, да би се ка сни је раз вио и у еко ном ску док три ну. Што се ти че 
вре ме на у ко ме се ја вља ју, де мо кра ти ја је као об лик вла да ви не ан-
тич ка, а ли бе ра ли зам мо де ран. Пи та ње ко је се на ме ће у раз ма тра-
њу од но са нор ма тив них пој мо ва ли бе ра ли зма и де мо кра ти је је сте: 
шта је за јед нич ко за ова два уче ња? За раз ли ку од оста лих уче ња 
ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја по ла зе од те зе да су љу ди по при ро ди 
сло бод ни, јед на ки и су ве ре ни.

Ка да се у овом кон тек сту го во ри о јед на ко сти, не ми сли се на 
све вр сте јед на ко сти. Јед на кост љу ди се са сто ји у јед на ком пра ву 
ко је сва ки чо век има на сво ју при род ну сло бо ду. Ова јед на кост под-
ра зу ме ва да ни ко по при ро ди не ма пра во да под врг не дру гог сво јој 
во љи или вла сти. Из то га сле ди да ни ко не мо же би ти под врг нут 
вла сти дру гог без соп стве ног при стан ка. Да кле, љу ди су јед на ки 
у по гле ду ју рис дик ци је или пре ва ге јед ног над дру гим. Су штин-
ска јед на кост љу ди зна чи да сва људ ска би ћа по се ду ју су штин ску 
вред ност, од но сно да ни је дан по је ди нац ни је су пер и о ран у од но су 
на дру гог.  
1) Алек сан дар Но ва ко вић, ,, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 

04/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 118.
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ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗАМ VS ОР ГА НИ ЦИ ЗАМ

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја има ју за јед нич ку по ла зну тач ку – 
ин ди ви ду у ма, од но сно оба ова уче ња су уте ме ље на у ин ди ви ду а-
ли стич ком по и ма њу дру штва и др жа ве. И ли бе рал ни и де мо крат-
ски ин ди ви ду а ли зам на ста ли су у бор би про тив раз ли чи тих об ли ка 
ор га ни ци зма.

Уоп ште, чи та ва исто ри ја по ли тич ке ми сли обе ле же на је су-
ко бом из ме ђу ор га ни ци зма, од но сно хо ли зма и ин ди ви ду а ли зма, 
од но сно ато ми зма. Ор га ни ци стич ка кон цеп ци ја је би ла пре о вла ђу-
ју ћа у ан тич ком и сред ње ве ков ном до бу, док се за ин ди ви ду а ли зам 
мо же ре ћи да је мо де ран. Те о ри ја мо дер не др жа ве има сво је из во ре 
у ин ди ви ду а ли зму. Фи ло зоф ска кон цеп ци ја на ко јој по чи ва мо дер-
ни свет је сте упра во ин ди ви ду а ли стич ко уче ње, од но сно ин ди ви-
ду а ли стич ко по и ма ње дру штва. 

По ор га ни ци стич кој кон цеп ци ји др жа ва на ста је по при ро ди. 
Она се сма тра то та ли те том ко ји прет хо ди сво јим де ло ви ма и ко-
ји је њи ма над ре ђен. Пре ма ор га ни ци стич ком по и ма њу дру штва 
це ли на је ва жни ја од де ло ва, та ко да је вред ност за јед ни це из над 
вред но сти по је дин ца. Тра ди ци о нал на ор га ни ци стич ка ста но ви шта 
о дру штву, за раз ли ку од ин ди ви ду а ли стич ких, ис ти чу хар мо ни ју 
као циљ раз во ја за јед ни це, чак и ако је за ње но по сти за ње нео п ход-
на при ну да. Ор га ни ци стич ка кон цеп ци ја, за раз ли ку од ин ди ви ду-
а ли стич ке, не до пу шта ни ка кво под руч је де ла ња по је дин ца ко је би 
би ло не за ви сно од це ли не, као ни ап стра хо ва ње по је ди нач ног ин-
те ре са од це ли не јав ног ин те ре са. Да кле, ова кон цеп ци ја, на су прот 
ин ди ви ду а ли стич кој иде ји, не при зна је раз ли ку из ме ђу при ват не и 
јав не сфе ре.  

Мо дер на те о ри ја дру штве ног уго во ра пред ста вља пре крет-
ни цу у исто ри ји по ли тич ке ми сли ко јом је до ми ни ра ла ор га ни ци-
стич ка иде ја. Она је на ста ла оба ра њем хо ли стич ког уче ња, пре о-
кре нув ши од нос из ме ђу по је дин ца и дру штва. Дру штво се ви ше 
ни је по сма тра ло као при род на чи ње ни ца ко ја по сто ји не за ви сно 
од во ље по је ди на ца, већ као ве штач ка тво ре ви на ко ју су ин ди ви дуе 
ство ри ле да би обез бе ди ле оства ре ње сво јих пра ва и ин те ре са. 

По сто ји те сна ве за из ме ђу те о ри је дру штве ног уго во ра и уче-
ња о при род ним пра ви ма чо ве ка. Иде ја да је вр ше ње вла сти ле-
ги тим но је ди но уко ли ко је уте ме ље но на при стан ку оних ко ји су 
јој под врг ну ти (а то је иде ја дру штве ног уго во ра), про ис ти че из 
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по сту ла та да по је ди нац има пра ва ко ја прет хо де уста но ви вла сти 
и да се при мар на функ ци ја вла сти са сто ји упра во у оства ри ва њу 
ових пра ва. Оно што по ве зу је уче ње о пра ви ма чо ве ка и те о ри ју 
дру штве ног уго во ра је сте њи хо во за јед нич ко ин ди ви ду а ли стич ко 
по и ма ње дру штва.

Да кле, уго вор ко јим је на ста ла др жа ва је мо гућ, пре ма те о ри ји 
при род ног пра ва, на осно ву за ко на при ро де ко ји сва ком по је дин цу 
да је од ре ђе на пра ва. Та пра ва се мо гу ужи ва ти је ди но у кон тек сту 
сло бод не и уре ђе не фор ме ко ег зи стен ци је ко ја је обез бе ђе на до-
бро вољ ном са гла сно шћу.

Овај пре о крет (од но сно за ме на ор га ни ци стич ког уче ња ин ди-
ви ду а ли стич ким) има пре су дан ути цај на ра ђа ње мо дер не ли бе рал-
не и де мо крат ске ми сли - и ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја су на ста ли 
из ин ди ви ду а ли стич ког по и ма ња дру штва и др жа ве.

На су прот ор га ни ци стич ком уче њу по ко ме др жа ва на ста је по 
при ро ди, пре ма ин ди ви ду а ли стич ком уче њу сва ки об лик дру штва, 
по себ но по ли тич ко дру штво, пред ста вља ве штач ки про из вод во-
ље по је ди на ца. Пре ма том схва та њу по себ на ин ди ви дуа са сво јим 
пра ви ма и ин те ре си ма се по ја вљу је као оно пр во, што прет хо ди 
ус по ста вља њу дру штва. Да кле, ин ди ви ду а ли стич ко уче ње по ла зи 
од хи по те зе су ве ре ног по је дин ца, ко ји у до го во ру са дру гим су ве-
ре ним по је дин ци ма ства ра по ли тич ко дру штво.

Мо гло би се ре ћи да је Хобс тво рац те о ри је ин ди ви ду а ли зма. 
Он по ла зи од при род ног ста ња у ко ме по сто је са мо по је дин ци, јед-
ни од дру гих одво је ни сво јим ме ђу соб но су прот ста вље ним ин те ре-
си ма. Они за јед нич ким при стан ком сту па ју у по ли тич ко дру штво. 
Др жа ва та ко пред ста вља про из вод за јед нич ког спо ра зу ма по је ди-
на ца. Пре ма ин ди ви ду а ли стич ком уче њу, на су прот ор га ни ци стич-
ком, др жа ва је да кле са мо скуп по је ди на ца.

Иако и ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја по ла зе од по је дин ца, на 
раз ли чит на чин по ста вља ју од нос по је дин ца пре ма дру штву. Ли-
бе ра ли зам се вр ти око ин ди ви дуе, а де мо кра ти ја око дру штва. Ли-
бе ра ли зам одва ја ин ди ви ду у ма од ор ган ског те ла за јед ни це и ба ца 
га у опа сан свет бор бе за оп ста нак. Де мо кра ти ја при дру жу је овог 
по је дин ца дру гим по је дин ци ма слич ним ње му, да би пу тем ве-
штач ког са ве за тих по је ди на ца дру штво би ло са зда но не ви ше као 
ор ган ска це ли на, већ као удру же ње сло бод них ин ди ви дуа.
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Ли бе ра ли зам бра ни и про кла му је ин ди ви ду а ли зам, сло бо ду 
на су прот др жа ви и у ду хов ној и у еко ном ској сфе ри; де мо кра ти ја 
ми ри по је дин ца и дру штво, по ста вља ју ћи дру штво као про из вод 
за јед нич ког спо ра зу ма по је ди на ца. Она те жи со ци јал ној ин те гра-
ци ји. Ли бе ра ли зам ис ти че спо соб ност по је дин ца за са мо ства ра ње, 
ње го ву спо соб ност да раз ви ја вла сти те по тен ци ја ле у усло ви ма 
мак си мал не сло бо де у од но су на сва спо ља шња и си лом на мет ну та 
огра ни че ња. 

Де мо кра ти ја при да је нај ве ћу ва жност спо соб но сти по је дин ца 
да пре вла да изо ла ци ју раз ви ја ју ћи раз ли чи те про це ду ре ко је омо-
гу ћу ју уво ђе ње не ти ран ске за јед нич ке вла сти. „Од два ти па по је-
дин ца, ли бе ра ли зам је за ин те ре со ван за онај ко ји је окре нут пре ма 
’уну тра’, а де мо кра ти ја за онај ко ји је окре нут ’спо ља’ “2)

Ни јед на ин ди ви ду а ли стич ка кон цеп ци ја, сва ка ко, не пре не-
бре га ва чи ње ни цу да је чо век дру штве но би ће и да не мо же жи ве-
ти изо ло ва но.

АРИ СТО ТЕ ЛОВ СКА ИЛИ ХОБ СОВ СКА ВИ ЗИ ЈА  
ЉУД СКЕ ПРИ РО ДЕ?

Упо ре до са ин вер зи јом тра ди ци о нал ног, ор га ни ци стич ког ста-
но ви шта о од но су из ме ђу по је дин ца и др жа ве до шло је и до про-
ме не уло ге др жа ве: она ви ше ни је би ла циљ по се би, већ по ста је 
сред ство у слу жби гра ђа на. Још јед на за јед нич ка цр та ли бе ра ли зма 
и де мо кра ти је, на су прот мно гим дру гим уре ђе њи ма, је упра во на-
че ло да др жа ва по сто ји ра ди гра ђа на, а не обр ну то: да по да ни ци 
по сто је ра ди др жа ве. Ово на че ло је пр ви пут ис так ну то у Аме рич-
кој и Фран цу ској ре во лу ци ји;  у име ње га сру ше не су ста ре уста но-
ве ко је су слу жи ле ис кљу чи во ин те ре си ма вла сто др жа ца.

Ли бе ра ли зам др жа ву по сма тра као зло, али као ну жно зло, чи-
ја је је ди на вред ност у то ме што спре ча ва још ве ће зло. Др жа ва, да-
кле, не ма вред ност по се би, не го ис кљу чи во ин стру мен тал ну вред-
ност. Она не до при но си ни ка квом по зи тив ном до бру: ње на уло га 
ни је да про пи су је, не го да шти ти пра ва и сло бо де по је дин ца.

Да кле, др жа ва је про из вод во ље по је ди на ца: ин ди ви дуе сту па-
ју у по ли тич ку за јед ни цу да би оства ри ле сво ја пра ва и ин те ре се. 
Ова кво  схва та ње др жа ве им пли ци ра и од ре ђе но по и ма ње људ ске 
2) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град, 1995, стр. 69.
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при ро де. Ин ди ви ду а ли стич ко уче ње под ра зу ме ва хоб сов ску ви зи ју 
људ ске при ро де на су прот ари сто те лов ској. Ари сто тел чо ве ка де-
фи ни ше као по ли тич ко, од но сно др жа во твор но би ће (zoon po li ti-
kon). За ста ре Гр ке чо век је био гра ђа нин. То ни је био са мо је дан 
аспект чо ве ко вог жи во та већ је чи ни ло ње го ву су шти ну. Нор бер то 
Бо био сма тра да је по и ма ње чо ве ка као по ли тич ког би ћа при лич-
но бла го на кло но: чо век се ру ко во ди вла сти тим ин те ре си ма, ка ко 
на еко ном ском, та ко и на по ли тич ком тр жи шту.3) Чо век је сте дру-
штве но би ће, али је и его и стич ко;  по је дин ци има ју ме ђу соб но су-
прот ста вље не стра сти и ин те ре се.

Мо жда чо век не мо же да но си бре ме ко је му до де љу ју раз не 
ан тро по ло шке те о ри је. Мо жда би се мо гло ре ћи да ра зни со ци јал-
ни ин же ње ри са сво јим дру штве ним про јек ти ма же ле да на пра ве 
но вог чо ве ка пре у ве ли ча ва ју ћи људ ске спо соб но сти; да је оп шти 
не до ста так ин те ре са за ин тен зив ну по ли тич ку ак тив ност „фа кат 
људ ске при ро де“. Мо жда оби чан чо век не ма ни спо соб но сти, а ни 
же љу да уче ству је у сва ко днев ним по ли тич ким по сло ви ма. А мо-
жда то и не би да ло же ље не ре зул та те. Из ово га се мо же за кљу чи ти 
да мо гућ но сти кон сти ту и са ња по ли тич ког си сте ма има ју сво је гра-
ни це. Оту да циљ по ли тич ке ели те у де мо кра ти ји ни је да ор га ни зу је 
дру штво за оства ре ње не ког про јек то ва ног иде а ла, већ да омо гу ћи 
гра ђа ни ма да би ра ју сво је пред став ни ке ко ји ће се ба ви ти по ли тич-
ким по сло ви ма. 

 СУ КОБ ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА И ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

До су ко ба из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је мо же до ћи за то 
што по сто ји мо гућ ност да сло бо да, ко ја пред ста вља вр хов ну вред-
ност за ли бе ра ли зам, бу де угро же на у де мо кра ти ји. Уну тра шње 
мо гућ но сти де мо кра ти је ни су са мо мо гућ но сти сло бо де, већ и мо-
гућ но сти де спо ти зма. То квил је сма трао да сло бо да ни је уна пред 
за га ран то ва на  у де мо кра ти ји. Мо же се ре ћи да је сло бо да ван ин-
тер не ло ги ке де мо крат ског пој ма.4) 

Де мо крат ска ре во лу ци ја по ве зу је сло бо ду са јед на ко шћу, али 
оста вља мо гућ ност њи хо вог ра зи ла же ња. Од но сно, те жња ка јед-
на ко сти у де мо кра ти ји спо ји ва је са не сло бо дом као и са сло бо дом; 
раз вој јед на ко сти не зна чи и мо гућ ност уки да ња не сло бо де. 
3) Нор бер то Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, ,,Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1990, стр. 8.
4) Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја – шта је то?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 226.  
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Да кле, по сто је две опа сно сти по де мо кра ти ју. Јед на је: уки да-
ње са мих де мо крат ских ин сти ту ци ја. А дру га: угро жа ва ње сло бо де 
и на ста ја ње но вог ли ка де спо ти зма упра во у кри лу са мих де мо-
крат ских ин сти ту ци ја. За то је овај дру ги на чин, не та ко ди рект ног 
и отво ре ног угро жа ва ња сло бо де, те же ви дљив и љу ди су га ма ње 
све сни. Он пред ста вља суп тил но и те шко ухва тљи во га же ње сло-
бо де. Ова ко То квил за кљу чу је о де мо кра ти ји: „Да на шње на ци је не 
мо гу из бе ћи да у њи ма за вла да дру штве на јед на кост, али од њих 
за ви си да ли ће их та јед на кост до ве сти у роп ство или у сло бо ду“.5)

РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ  
ЈЕД НА КО СТИ И СЛО БО ДЕ

У осно ви по тен ци јал ног су ко ба из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо-
кра ти је ле же раз ли чи те кон цеп ци је јед на ко сти и сло бо де. Упра во 
ови пој мо ви, пој мо ви јед на ко сти и сло бо де, пред ста вља ју нај кон-
тро верз ни је пој мо ве ка да се ра ди о од но су из ме ђу ли бе ра ли зма и 
де мо кра ти је. 

У осно ви су ко ба из ме ђу ли бе ра ла, с њи хо вим зах те ви ма да др-
жа ва тре ба да вла да што је мо гу ће ма ње, и де мо кра та, са њи хо вим 
зах те ви ма да се др жав на власт мо ра, што је мо гу ће ви ше, осла ња-
ти на гра ђа не, ле жи су коб из ме ђу раз ли чи тих кон цеп ци ја сло бо де. 
Де мо крат ски кон цепт сло бо де је по зи тив на сло бо да, док је ли бе-
рал но схва та ње сло бо де не га тив на сло бо да. Де мо крат ска сло бо да 
је по ли тич ка ауто но ми ја, док је ли бе рал на сло бо да – сло бо да од 
др жа ве, да кле ин ди ви ду а ли стич ки схва ће на сло бо да. Сло бо да као 
ауто но ми ја и сло бо да од др жа ве су хе те ро ге не сло бо де. Оне пред-
ста вља ју од го во ре на два ло гич ки раз ли чи та пи та ња. Де мо кра ти ја 
од го ва ра на пи та ње „Ко вла да?“, док је ли бе рал но уче ње од го вор 
на пи та ње „Ко је су гра ни це вла сти?“

У ка квом су од но су ове две вр сте сло бо де? Не га тив на сло бо да 
је услов по зи тив не сло бо де. Не га тив на сло бо да је сло бо да по је дин-
ца од упли та ња др жа ве. Сва ко, па и нај ма ње уоби ча је но, ту ма че ње 
ре чи „сло бо да“ мо ра да об у хва ти ми ни мум не га тив не сло бо де. Зар 
сло бо да ни је пре све га сло бо да од огра ни че ња и при ну де дру гих? 
Зар она не зна чи нај пре од су ство спољ них пре пре ка? У би ло ко јој 
ци ви ли за ци ји од су ство би ло ка кве сло бо де од др жа ве је сте си гу-
ран знак де спо ти зма. 
5) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, 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, стр. 647.
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Не га тив на сло бо да је спољ на сло бо да, сло бо да да се де лу је. 
Сло бод ни смо у овом сми слу уко ли ко ни смо под врг ну ти ар би трар-
ној во љи дру гог чо ве ка. Не га тив на сло бо да се при ме њу је на од-
нос из ме ђу гра ђа на и др жа ве. Она  од би ја ар би трар ну и ап со лут ну 
власт и бо ри се про тив зло у по тре бе вла сти. 

По зи тив на сло бо да је сло бо да уче ство ва ња. Да би смо уче ство-
ва ли у не че му по треб но је да прет ход но не бу де мо под при ну дом 
- сло бо да од је услов сло бо де да. Не мо же се пре ско чи ти сло бо да у 
не га тив ном сми слу, јер се ина че до ла зи до сло бо де у по зи тив ном 
сми слу. Ауто но ми ја је све ти ња, али она ни је сло бо да од угње та ва-
ња. Не га тив на сло бо да, да кле, мо ра  прет хо ди ти свим сло бо да ма у 
по зи ти ву. 

Не ки сма тра ју да су да нас усло ви сло бо де из ме ње ни; да ми 
да нас ви ше ни смо у ста њу да ужи ва мо сло бо ду ста рих ко ја се са-
сто ја ла у њи хо вом не пре кид ном и ак тив ном уче шћу у ко лек тив-
ној вла сти. Да је да на шња сло бо да нај ве ћим де лом – ин ди ви ду ал-
на сло бо да, сло бо да од др жа ве. Мо гло би се чак ре ћи да по сто ји 
на пе тост из ме ђу „сло бо де ста рих“ и „сло бо де мо дер них“, уко ли ко 
се „сло бо да ста рих“ схва ти као на род ни су ве ре ни тет, а  „сло бо да 
мо дер них“  по и сто ве ти са људ ским пра ви ма.

Пи та ње око ког се још увек во ди спор је: у че му љу ди тре ба да 
бу ду јед на ки да би би ли сло бод ни, а у че му мо ра ју да оста ну раз-
ли чи ти да би ту сло бо ду очу ва ли? Од но сно, у че му љу ди тре ба да 
бу ду јед на ки, а у че му да оста ну не јед на ки?

Ли бе рал но и де мо крат ско уче ње (или бар уче ње де мо крат ске 
ле ви це) раз ли чи то од го ва ра ју на ово пи та ње. Ли бе ра ли зам зах те ва 
са мо јед ну фор му јед на ко сти: јед на кост у сло бо ди. Она се ма ни-
фе сту је као прав на јед на кост. Де мо кра ти ја (или бар де мо крат ска 
ле ви ца и ра ди кал не де мо кра те) се ти ме не за до во ља ва: она те жи 
и од ре ђе ном сте пе ну еко ном ске јед на ко сти. Да кле, еко ном ска јед-
на кост је та око ко је се ли бе рал но и де мо крат ско уче ње ра зи ла зе.

ТИ РА НИ ЈА ВЕ ЋИ НЕ ИЛИ СУ КОБ ПО ЗИ ТИВ НЕ  
И НЕ ГА ТИВ НЕ СЛО БО ДЕ

По сто ји мо гућ ност да де мо кра ти ја угро зи ин ди ви ду ал ну сло-
бо ду, од но сно да по зи тив на сло бо да угро зи не га тив ну сло бо ду. То 
по ка зу је да ин ди ви ду ал на сло бо да ни је ну жно по ве за на са са мо у-
пра вом.
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Пр во пи та ње ко је се на ме ће у ве зи са од но сом из ме ђу сло бо-
де и де мо кра ти је као од ре ђе ног, спе ци фич ног по ли тич ког по рет ка 
је сте: ка кав је уоп ште од нос из ме ђу сло бо де и по ли тич ког по рет ка 
као та квог? Са мо по сто ја ње др жа ве, ка квог год да је она уре ђе ња, 
пред ста вља из ве сно огра ни че ње ин ди ви ду ал не сло бо де. Су прот-
ност из ме ђу по је дин ца и др жав ног ауто ри те та не ми нов на је и свој-
стве на сва ком по ли тич ком по рет ку. Ова ко по ста вљен од нос из ме ђу 
сло бо де и по ли тич ке за јед ни це пре вас ход но је по ја ва но вог до ба. 

Иако др жа ва огра ни ча ва сло бо ду по је дин ца, те шко је оспо ри-
ти ње ну ну жност. Она је, у крај њој ли ни ји, сред ство за упо тре бу 
при ну де да би се спре чи ла још ве ћа при ну да. Да кле, од го вор на 
пи та ње од но са из ме ђу сло бо де по је дин ца и др жав ног ауто ри те та 
гла си –  јед на ко су по треб не и сло бо да и власт, та ко да и јед на и 
дру га бу ду огра ни ча ва не и усме ра ва не – власт сло бо дом и сло бо да 
вла шћу. 

Иако је де мо кра ти ја, по де фи ни ци ји, вла да ви на на ро да над са-
мим со бом, то ипак не зна чи да сва ки по је ди нац сам со бом упра-
вља. Де мо крат ска са мо у пра ва ни је вла да ви на сва ког над са мим со-
бом; онај ко вла да ни је ну жно онај исти на род ко јим се вла да.

За то је чак и у де мо кра ти ји при су тан из ве сни ан та го ни-
зам из ме ђу по је дин ца и др жа ве. У де мо кра ти ји се ова су прот-
ност из ра жа ва ка ко у од но су из ме ђу по је дин ца и по ли тич ке 
за јед ни це, ко ју ле ги тим но пред ста вља ве ћи на, та ко и у од-
но су из ме ђу ма њи не и ве ћи не. „На ро чи то је зна ча јан од нос 
из ме ђу по је дин ца и по ли тич ке за јед ни це, ко ји је из вор стал не 
уну тра шње на пе то сти и те шко ре ши ве про тив реч но сти ко ју 
де мо кра ти ја у се би кри је.“6) 

И де мо кра ти ја, да кле, пред ста вља из ве сно огра ни ча ва ње ин-
ди ви ду ал не сло бо де. Али, по ред овог еле мен тар ног и не из бе жног 
огра ни ча ва ња, она у се би кри је још мно ге опа сно сти по сло бо ду. 
Шта ви ше, по ка за ће се да су те опа сно сти има нент не са мој де мо-
кра ти ји и да их она као мо гућ но сти са др жи у се би. Јед ну та кву 
опа сност по сло бо ду свој стве ну са мој де мо кра ти ји пред ста вља 
опа сност од ти ра ни је ве ћи не, ка ко по ли тич ке, та ко и дру штве не. 
Мо гућ ност ти ра ни је ве ћи не пред ста вља са мо крај њи об лик ис по-
ља ва ња оне трај не су прот но сти ко ја је свој стве на сва ком по ли тич-
6) Ко ста Ча во шки, Устав као јем ство сло бо де, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те-

о ри ју „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1995, стр. 21
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ком по рет ку, су прот но сти из ме ђу по је дин ца и др жав ног ауто ри те-
та.

„Свакаапсолутнасувереносттражисвогтиранина“
Ка ко уоп ште до ла зи до ти ра ни је ве ћи не у де мо крат ском по-

рет ку? Де мо кра ти ја се од ре ђу је као вла да ви на на ро да над са мим 
со бом. Ако на род сам со бом упра вља, прет по ста вља се да он да не-
ма опа сно сти, чак ни мо гућ но сти, да он сам се бе под врг не ти ра-
ни ји. Да не ма по тре бе да на род бу де за шти ћен од сво је соп стве не 
во ље. Ис по ста ви ће се, ме ђу тим, да ства ри сто је та ко по сма тра не 
ис кљу чи во те о риј ски. Глав ни раз лог за то је што је де мо кра ти ја, 
те о риј ски по сма тра на као вла да ви на свих, у прак си са мо вла да ви-
на ве ћи не. 

Ка ко ова вла да ви на ве ћи не мо же угро зи ти сло бо ду у де мо-
кра ти ји? Та ко што ве ћи на, ко ја ну жно вла да у де мо кра ти ји, мо же 
тла чи ти ма њи ну. Као што по је ди нац ко ји вла да мо же тла чи ти цео 
на род, та ко и је дан део на ро да мо же тла чи ти ње гов дру ги део. Као 
што је мо гу ћа ти ра ни ја јед ног чо ве ка, та ко је мо гу ћа и ти ра ни ја 
мно штва. 

О овој по ја ви го во рио је То квил: „Јер, шта је ве ћи на, узе-
то скуп но, ако не исто што и по је ди нац ко ји има схва та ња, а 
нај че шће и ин те ре се су прот не дру гом по је дин цу ко га зо ве мо 
ма њи ном. Па ако при зна је те да чо век ко ји рас по ла же све мо-
ћи мо же њу зло у по тре би ти про тив сво јих про тив ни ка, за што 
не при зна је те то исто и за ве ћи ну? Ти ме што су се оку пи ли, 
је су ли љу ди про ме ни ли сво ју на рав? Власт да се све чи ни, 
ко ју ус кра ћу јем сва ком по је ди ном ме ђу сво јим бли жњим, не-
ћу ни кад при зна ти ни мно жи ни“.7)

Кад год је дру штво ра ста вље но на де ло ве ко ји има ју су прот-
ста вље не ин те ре се, по сто ји мо гућ ност да до ђе до ти ра ни је јед ног 
де ла дру штва над дру гим, од но сно до ти ра ни је ве ћи не над ма њи-
ном. Ве ћи на мо же да зло у по тре би сво ју власт та ко што ће пот пу но 
за не ма ри ти ин те ре се ма њи не или чак угро зи ти ње на основ на пра-
ва и сло бо де. Власт ве ћи не, ко ја је су штин ска за де мо кра ти ју, та ко 
мо же да се пре тво ри у ти ра ни ју ве ћи не. 

Раз лог овог мо гу ћег из вр га ва ња вла сти ве ћи не у ти ра ни ју ве-
ћи не ле жи у чи ње ни ци да во ља ве ћи не ни је ну жно ум на и мо рал на. 
7) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, 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, стр. 218.
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Она мо же би ти са мо пу ка са гла сност број не ве ћи не о не че му, а не 
и пра вед на од лу ка ко ја се ти че це ле за јед ни це. Во ља ве ћи не пред-
ста вља основ ни те мељ де мо кра ти је. Али се од мах на ме ће пи та ње: 
да ли ве ћи број гла со ва увек зна чи и ве ћу вред ност са ста но ви шта 
ум но сти и мо рал но сти, тј. да ли ве ћи кван ти тет исто вре ме но зна чи 
и ве ћи ква ли тет? Од го вор на ово пи та ње је од ре чан.

Из ово га сле ди да „чи ста де мо кра ти ја“, де мо кра ти ја ко ја ни-
је ли бе рал на, од но сно устав на, мо же ла ко да по ста не ап со лут на: 
прет по став ка о „де мо крат ском ап со лу ти зму“ је мо гу ћа. Де мо крат-
ска ле ги ти ми за ци ја огра ни ча ва власт све док је у су прот но сти са 
ауто крат ском вла шћу. Али, ка да је не при ја тељ јед ном по бе ђен, на-
род ни су ве ре ни тет мо же да по при ми сва ко ја ке атри бу те: он, као 
чи ни лац ко ји огра ни ча ва власт, све док је су прот ста вљен ауто крат-
ској вла сти, пре тва ра се у нео гра ни че ну власт ка да ви ше не ма кон-
тра вла сти про тив ко је се бо рио. Да кле, чи ње ни ца да не ка др жа ва 
има де мо крат ску ле ги ти ми за ци ју не зна чи са ма по се би да је ис-
кљу че на мо гућ ност да та ква власт бу де ап со лут на.

У де мо крат ском по рет ку, да кле, по сто ји мо гућ ност да до ђе до 
на пе то сти из ме ђу на род ног су ве ре ни те та и људ ских пра ва. То је у 
ства ри су коб из ме ђу де мо кра ти је и ли бе ра ли зма. Јер, оно што чи-
ни су шти ну де мо кра ти је је сте упра во на род ни су ве ре ни тет, док је 
ин ди ви ду ал на сло бо да по је дин ца не при ко сно ве на за ли бе ра ли зам; 
за то за ли бе ра ли зам људ ска пра ва има ју при мат у од но су на на род-
ну во љу.

По сто је мно ги исто риј ски при ме ри ко ји илу стру ју ову на пе-
тост из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. Пре све га, ту је при мер 
Фран цу ске ре во лу ци је, ко ја је, иако ин спи ри са на ли бе рал ним иде-
ја ма, у свом ка сни јем то ку до ве ла до из не ве ра ва ња ли бе рал них 
иде а ла. ,,Фран цу ска ре во лу ци ја, на ро чи то у сво јој нај кр ва ви јој и 
нај ра ди кал ни јој фа зи (фа за Те ро ра 1793-1794), на нај дра стич ни-
ји на чин је до ку мен то ва ла шта се мо же де си ти ка да се иде о ло ги ја 
јед на ко сти спро ве де до сво јих крај но сти... До след но спро во ђе на 
пу тем гла са ња ве ћи не  у Кон вен ту, по ли ти ка ре во лу ци о нар не де-
мо кра ти је оправ да ва ла је и спро во ди ла по ли ти ку те ро ра по ка зу ју-
ћи шта ти ра ни ја ве ћи не de fac to зна чи.”8)

Су коб из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је је у ства ри су коб 
из ме ђу иде је огра ни че не и иде је нео гра ни че не вла сти; од но сно, 
8) Алек сан дар Но ва ко вић, ,,Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 

04/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 122.
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из ме ђу иде је огра ни че ног и кон тро ли са ног су ве ре ни те та и иде је 
ап со лут ног су ве ре ни те та. Су шти ну де мо кра ти је чи ни ап со лут ни 
су ве ре ни тет ве ћи не. Ли бе ра ли зам се бо ри про тив сва ке вла сти ко ја 
је нео гра ни че на и не кон тро ли са на, па би ла она и власт ве ћи не, јер 
та ква власт пред ста вља прет њу сло бо ди.

По сто ји има нент на скло ност да се власт зло у по тре би, те уко-
ли ко она ни је огра ни че на и кон тро ли са на, отво ре на су вра та по ли-
тич кој ре пре си ји. „Сва ка ап со лут на су ве ре ност тра жи свог ти ра-
ни на.“9) За то пра ви по ли тич ки про блем ни је то ли ко у то ме ко др жи 
власт, ко ли ко у на чи ну кон тро ли са ња и огра ни ча ва ња вла сти. О 
вла сти не тре ба су ди ти, у ве зи са пи та њем да ли је она до бра или 
ло ша, по то ме да ли је она у ру ка ма по је дин ца, ма њи не или ве ћи не, 
већ по то ме ко ли ко мно го, од но сно ко ли ко ма ло је њој до пу ште но 
да чи ни. 

То квил је био је дан од нај ве ћих по бор ни ка огра ни че ња вла сти: 
„Све моћ ми се чи ни са ма по се би ло шом и опа сном. Рас по ла га ње 
њо ме чи ни ми се из над људ ских сна га, ма ко ли ке оне би ле. Не по-
сто ји, да кле, ово зе маљ ска власт, то ли ко вред на по што ва ња или са 
то ли ко при зна тим све тим пра вом, ко јој бих до пу стио да де лу је без 
кон тро ле и да го спо да ри без пре пре ка. Кад, да кле, ви дим да се пра-
во и мо гућ ност да се све чи ни при зна је би ло ко јој си ли, зва ла се 
она на род или краљ, де мо кра ти ја или ари сто кра ти ја, де ло ва ла она 
у мо нар хи ји или ре пу бли ци, ка жем: ту је кли ца ти ра ни је, и идем да 
жи вим под дру гим за ко ни ма.“ 10)

„Чо век је сла бо би ће ко је ни ка да не одо ле ва ис ку ше њу. А по-
ли ти чар је, ка да се пре пу сти ис ку ше њу, нај сла би ји чо век.“11) Да-
кле, нео гра ни че на власт пре ва зи ла зи људ ску вр ли ну и пред ста вља 
пре ве ли ки те рет за чо ве ка. Бен жа мен Кон стан је пи сао: „Ни је не-
пра вед на ру ка, већ пре те шко оруж је – не ке те жи не су пре ве ли ке за 
људ ске ру ке“12) 

Мон те скје се за ла гао за по де лу вла сти (ко ја пред ста вља сред-
ство за огра ни че ње и кон тро лу вла сти) упра во за то што је „ве чи то 
ис ку ство да је сва ки чо век ко ји има власт склон да је зло у по тре би; 
9) Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 

622.
10) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, 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, стр. 219.
11) Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја  шта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 306.
12) Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр. 250.
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он у сво јој вла сти иде све до тле док не до ђе до гра ни ца.“13) За то се 
нео гра ни че на власт у би ло чи јим ру ка ма мо же на зва ти де фи ни ци-
јом ти ра ни је. 

Љу ди обич но про те сту ју про тив од ре ђе них вла да ра ко је сма-
тра ју тла чи те љи ма, док је пра ви узрок угње та ва ња са ма чи ње ни ца 
го ми ла ња вла сти у истим ру ка ма. Јер, сло бо ду угро жа ва по сто ја ње 
ап со лут не вла сти као та кве. „Де мо кра ти ја мо же да раз о ру жа вла-
да ју ћу оли гар хи ју, по вла шће ног по је дин ца или гру пу по је ди на ца, 
а да при том и да ље тла чи по је дин це јед на ко су ро во као и прет ход-
ни вла да ри“14) Не ма раз ли ке из ме ђу те (ти ра ни је ве ћи не) и дру гих 
вр ста ти ра ни је.

   

ПО ДЕ ЛА ВЛА СТИ И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА  
КАО СРЕД СТВО СПРЕ ЧА ВА ЊА ТИ РА НИ ЈЕ ВЕ ЋИ НЕ

„Ако де мо кра ти је мо гу да огра ни че сло бо ду (ба рем у оном 
сми слу ко ји су ли бе ра ли при да ва ли тој ре чи), а да због то га не 
пре ста ну да бу ду де мо кра ти је, шта би ствар но осло бо ди ло дру-
штво?“15) Ка ко за шти ти ти пра ва ма њи не, не до во де ћи у пи та ње 
власт ве ћи не? Од но сно, ка ко за шти ти ти ма њи ну од ве ћи не ко ја је 
сво ју власт сте кла де мо крат ским пу тем? Ка ко ума њи ти при род ну 
сна гу ве ћи не?. 

Ре ше ње овог про бле ма под ра зу ме ва уво ђе ње еле ме на та ли бе-
ра ли зма, од но сно уво ђе ње вла да ви не пра ва и по де ле вла сти ко је 
пред ста вља ју ње го ве нај ва жни је те ко ви не, слу же ћи као сред ства 
по мо ћу ко јих се власт огра ни ча ва и кон тро ли ше. 

Ово по ка зу је, ка да се ра ди о пред став нич кој де мо кра ти ји, да 
де мо крат ска кон тро ла вла сти, од но сно кон тро ла од о здо ко ја је по-
сред на, ни је до вољ на га ран ци ја про тив зло у по тре бе вла сти. Мон-
те скје ни је имао мно го по ве ре ња у де мо крат ско огра ни ча ва ње 
вла сти, огра ни ча ва ње од стра не оних ко ји ма се вла да, већ је био 
уве рен да са мо власт мо же да огра ни чи власт. За то се за ла гао за 
по де лу вла сти у ко јој је ви део кључ но сред ство про тив  зло у по-
тре бе вла сти, од но сно про тив ње ног не ле ги тим ног вр ше ња. Да би 
13) Ко ста Ча во шки, Мо гућ но сти сло бо де у де мо кра ти ји, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар 

ССО Ср би је, 1981, стр. 186.
14) Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр.  251.
15) Ibid., стр. 252.
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от крио ор га ни за ци ју др жав не вла сти ко ја је ди но омо гу ћа ва по ли-
тич ку сло бо ду, Мон те скје је уз др мао јед но бит но свој ство су ве ре-
но сти до та да шње вла сти - ње ну не де љи вост.

Ка ко, да кле, по де ла вла сти и вла да ви на пра ва ре ша ва ју про-
блем ти ра ни је ве ћи не? На род углав ном не по сред но би ра сво је 
пред став ни ке, та ко да је ути цај во ље ве ћи не нај ви ше из ра жен у 
ра ду за ко но дав ног те ла. За ко но дав но те ло про ис ти че из на ро да и 
вер но од ра жа ва ње го ву во љу. Ве ћи ни је та ко омо гу ће но да пре ко 
за ко на на ме ће сво ју во љу по ра же ној ма њи ни.

За то се по де ла вла сти, као сред ство спре ча ва ња ти ра ни је ве ћи-
не, пр вен стве но од но си на за ко но дав ну власт. Власт ве ћи не, оли-
че ну у за ко но дав ном те лу, тре ба ума њи ти и огра ни чи ти по мо ћу из-
вр шне и суд ске вла сти. То ће се по сти ћи та ко што ће устав ни суд 
кон тро ли са ти устав ност за ко на ко је до но си за ко но дав но те ло. Сви 
за ко ни ко је оно до не се мо ра ју би ти у скла ду са сло вом и ду хом 
уста ва, а уко ли ко то ни су, устав ни суд има пра во да их по ни шти. 
Устав ни суд по ста вља гра ни це за ко но дав ној вла сти по зи ва ју ћи се 
на устав.

Устав је тај ко ји про пи су је основ на пра ва и сло бо де по је дин ца, 
што га чи ни га ран том не по вре ди во сти ин ди ви дуе. По мо ћу уста ва, 
ко ји огра ни ча ва и кон тро ли ше за ко но дав ну власт, пра ва по је дин ца 
за шти ће на су про тив др жа ве, ве ћи не и за ко на. Да кле, на че ло по де-
ле вла сти им пли ци ра схва та ње да се ап со лут ном не мо же сма тра ти 
ни ка ква моћ, већ са мо пра ва.

Иде ја по де ле вла сти је спре ча ва ње ства ра ња нео гра ни че не 
вла сти. Та ко ни де мо кра ти ја не тре ба да бу де нео гра ни че на. Ве ћи-
на не тре ба да има пра во да све чи ни, па ипак во ља ве ћи не тре ба 
да вла да. Да кле, од го вор на јед но од кључ них пи та ња де мо кра ти је, 
пи та ња од но са ве ћи не и ма њи не, је сте –  огра ни че ни (уме ре ни) ве-
ћин ски прин цип, уме сто ап со лут ног, од но сно нео гра ни че ног. Ве-
ћи на од лу чу је у де мо кра ти ји, али у од ре ђе ним гра ни ца ма: по шту-
ју ћи пра ва и сло бо де ма њи на.

То је од го вор на пи та ње ка ко огра ни чи ти власт оно га ко има 
сва пра ва да је вр ши. Он ни је дат у окви ру ети мо ло шке де мо кра-
ти је. На род уто ли ко вр ши власт „у од ре ђе ним гра ни ца ма“, уко ли ко 
су у игри еле мен ти пот пу но стра ни на род ној во љи. „По де ла вла сти 
и вла да ви на пра ва ни су са свим у скла ду са нео гра ни че ном вла-
да ви ном ве ћи не и пред ста вља ју из ве сно уме ра ва ње де мо кра ти је 
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на на чин ко ји се не мо же по и сто ве ти ти са ње ним из вор ним зна че-
њем.“16)

ЕГА ЛИ ТА РИ ЗАМ ИЛИ LA IS SEZ FA I RE („НЕ КА ИДЕ“)?

Мно ги су по сма тра ли од нос из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти-
је као од нос из ме ђу сло бо де  и јед на ко сти. Мо жда би се мо гло ре ћи 
да сло бо да и јед на кост озна ча ва ју де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу ли-
бе ра ли зма и де мо кра ти је. Ов де је де мо кра ти ја по и сто ве ће на са јед-
на ко шћу. Та ко схва ће на де мо кра ти ја је де мо кра ти ја ко ја те жи од-
ре ђе ном сте пе ну еко ном ског из јед на ча ва ња, од но сно де мо кра ти ја 
ко ја је ин спи ри са на ега ли та ри стич ким иде а лом. „Про блем од но са 
из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је та ко се пре о бра жа ва у те жак про-
блем од но са из ме ђу сло бо де и јед на ко сти, ко ји прет по ста вља да 
мо же мо по ну ди ти не дво сми сле не од го во ре на пи та ња: Ка кав тип 
сло бо де? Ка кав тип јед на ко сти?“17) 

Мо гло би се ре ћи да де мо кра ти ја не из бе жно до спе ва до ди-
стри бу ци је и ре ди стри бу ци је бо гат ства.18) Де мо кра ти ја те жи бла го-
ста њу, ега ли за ци ји и со ци јал ној ко хе зи ји. Њу та ко ђе ка рак те ри ше 
со ли дар ност ме ђу гра ђа ни ма. На су прот то ме, ли бе ра ли зам ус по-
ста вља огра ни че ну др жа ву, кон тро лу вла сти и сло бо ду гра ђа ни на 
од др жа ве, али не рас по де љу је до бра и не те жи бла го ста њу. Та ко 
на ста је су коб из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо крат ске ле ви це. Мо гло би 
се ре ћи да ли бе рал да је при о ри тет де мо кра ти ји у по ли тич ком сми-
слу, док де мо кра та (ра ди кал ни де мо кра та)  да је при о ри тет де мо-
кра ти ји у со ци јал ном и еко ном ском сми слу.

Де мо кра ти ја ко ја је су прот ста вље на ли бе ра ли зму је де мо кра-
ти ја у ко јој се, по ред зах те ва за ко рек тив ном прав дом (а то је прав-
да ко ју ли бе ра ли зам при зна је),  ја вља и зах тев за ди стри бу тив ном 
прав дом. У ко јој по ред по ли тич ке и прав не јед на ко сти, по сто ји и 
те жња за од ре ђе ним сте пе ном еко ном ске јед на ко сти.

По сто ји схва та ње по ко ме би од ре ђе ни сте пен еко ном ске јед-
на ко сти до при нео по ли тич кој јед на ко сти: у сми слу да је по ли тич ка 
јед на кост без еко ном ске јед на ко сти са мо фор мал на, а не и фак тич-
ка, од но сно ствар на. Ово схва та ње је оправ да но, али се од мах на-

16) Ко ста Ча во шки, Мо гућ но сти сло бо де у де мо кра ти ји, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар 
ССО Ср би је, 1981, стр. 183.

17) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 56.

18) Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја – шта је то?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 250.
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ме ће пи та ње да ли они ко ји су на кло ње ни со ци јал ној и еко ном ској 
прав ди уоча ва ју опа сно сти ко је пра те ње но на ме та ње. Мо жда би 
це на би ла пре ви со ка; мо жда би за рад ве ће по ли тич ке јед на ко сти 
би ла из гу бље на сло бо да  од др жа ве. 

Ли бе ра ли зам се за ла же за са мо јед ну фор му јед на ко сти: за јед-
на кост у пра ву на сло бо ду. Ти ме је им пли ци ра но ли бе рал но схва-
та ње о су штин ској јед на ко сти свих љу ди: о јед на ко сти у сло бо ди. 
Да кле, јед на ка сло бо да, од но сно: сло бо да за све. Сло бо да, уоста-
лом, је сте јед на ка сло бо да, јер ако ни је јед на ка за све он да то ни је 
сло бо да. Јед на кост у сло бо ди зна чи да сва ки по је ди нац мо же ужи-
ва ти оно ли ко сло бо де ко ли ко је то спо ји во са сло бо дом дру гих, од-
но сно да је сло бо да сва ко га огра ни че на на услов ње не са гла сно сти 
са сло бо дом свих дру гих.

Овај об лик јед на ко сти је на шао свој из раз у те мељ ним на че-
ли ма јед на ко сти пред за ко ном и јед на ко сти у пра ви ма. Ова на че ла 
су про кла мо ва на у Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 
1789. го ди не: „Љу ди се ра ђа ју и оста ју сло бод ни и јед на ки у сво-
јим пра ви ма“19) На че ло јед на ко сти пред за ко ном зна чи да је за кон 
јед нак за све, од но сно да он тре ба да се при ме њу је не при стра сно. 
Ти ме су уки ну ти за ко ни ко ји се од но се на по себ не ста ле же, а са-
мим тим и сва ка прет ход на дис кри ми на ци ја кла сног дру штва. Ово 
на че ло, да кле, им пли ци ра од ба ци ва ње ста рог ста ле шког и кла сног 
дру штва у име дру га чи јег по и ма ња дру штва, у име ато ми стич ког и 
ин ди ви ду а ли стич ког по и ма ња дру штва.

Де мо крат ска ле ви ца се, по ред по ли тич ке и прав не, за ла же и за 
од ре ђе ни сте пен еко ном ске јед на ко сти. Да би се по сти гла еко ном-
ска јед на кост ( или њен од ре ђе ни сте пен ) по треб но је из јед на чи-
ти ис хо де (или бар де ли мич но из јед на чи ти). Из јед на чи ти у ис хо ду 
зна чи ди стри бу и ра ти и ре ди стри бу и ра ти бо гат ство. Ко то ра ди? То 
мо же да ра ди са мо др жа ва. Али, ка ква др жа ва и ко јим сред стви ма? 
У сва ком слу ча ју не ми ни мал на, од но сно „сла ба“ др жа ва за ко ју се 
за ла же ли бе ра ли зам.

Да кле, де мо крат ска ле ви ца и ли бе ра ли зам се су ко бља ва ју око 
пи та ња гра ни ца функ ци ја др жа ве. Ли бе рал но уче ње при хва та де-
мо кра ти ју као ме тод, од но сно као скуп пра ви ла игре, а не и као 
уре ђе ње ко је те жи да на мет не еко ном ску јед на кост (у од ре ђе ном 
сте пе ну). Оно се про ти ви сва ком ега ли те ту ко ји је на мет нут од о-
19) Нор бер то Бо био, Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град, 1995, стр. 57.
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зго; за то што се про ти ви иде ји ин тер вен ци ја од о зго, од но сно др-
жав них ин тер вен ци ја.

Ли бе рал на де мо кра ти ја од би ја др жав ну план ску еко но ми ју 
не за то што се ка пи та ли стич ко-бур жуј ска де мо кра ти ја ра ђа да би 
бра ни ла при ват но вла сни штво, већ за то што сва ка кон цен тра ци ја 
вла сти, по себ но све по ли тич ке вла сти за јед но са свом еко ном ском 
вла шћу, ства ра тла чи тељ ску власт про тив ко је ин ди ви дуа не ма мо-
гућ ност од бра не. Др жав на еко но ми ја под ра зу ме ва пла не ра, од но-
сно је дан су ве ре ни и над ре ђе ни ум. Ако др жа ва тре ба да бу де „ви-
дљи ва ру ка“, од но сно пла нер у си сте му ко манд не еко но ми је, он да 
се од пла не ра оче ку је не са мо да ни ка да не по гре ши, већ и да бу де 
„не ко рум пи ра ни ан ђео“. Ако пла нер ни је ан ђео и ако је ко рум пи-
ран, он да је то оп ти мал ни си стем у ком пла нер мо же зло у по тре би-
ти сво ју власт.

Али, да би се ствар но окре нуо лист тре ба схва ти ти да све за-
ви си од то га да тре ба на чи ни ти јед на ким – јед на ко под врг ну тим 
јед на ким за ко ни ма  – оне ко ји из јед на ча ва ју. А ка ко из јед на чи ти 
оно га ко из јед на ча ва је про блем по ли тич ке сло бо де (и устав не ин-
же ње ри је), а ни ка ко про блем ма те ри јал не јед на ко сти. 

„Али, ако је др жа ва све моћ на и из вла чи се из кон тро ле, 
ни је уоп ште си гур но да ће то би ти осло бо ди лач ка, пра вед-
на и до бро твор на др жа ва, већ на про тив, вр ло је ве ро ват но да 
она не ће би ти та ква. Ако ега ли тар ни про грам тре ба да др жа-
ви да моћ да пре га зи сло бо ду од др жа ве, он да у том слу ча ју 
не га ран ту је ни (ега ли тар ни) ис ход ко ји обе ћа ва. То је ја сно 
по твр ђе но од стра не др жа ве ко ја је из ри чи то би ла усме ре на 
– у на ме ра ма – да ’осло бо ди ујед на ча ва ју ћи’: од ко му ни стич-
ке др жа ве“.20) Тач но је да јед на ки ис хо ди зах те ва ју не јед на ке 
трет ма не. Али, исто та ко је тач но и да не јед на ки трет ма ни 
мо гу да до ве ду  и до не јед на ких ис хо да. 

Да кле, под прет по став ком да је еко ном ска, од но сно ма те ри јал-
на јед на кост по жељ на (или бар њен од ре ђен сте пен) по ста вља се 
пи та ње ка ко да се она по стиг не, а да се из бег не спо ран па тер на ли-
зам, или, још го ре, јав на по ли ти ка ко ја ма ни пу ли ше у сво ју ко рист, 
по што ме ре со ци јал не и еко ном ске по ли ти ке до но се и спро во де 
др жав ни чел ни ци. 

Да кле, уко ли ко се зах тев за пра во на сло бо ду и на јед на кост 
(зах те ви ме ђу соб но су прот ста вље них la is sez-fa i re и ега ли та ри-

20)  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти јашта је то? ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 219.
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стич ког уче ња) про ши ри и на еко ном ску сфе ру, сло бо да и јед на-
кост по ста ју ме ђу соб но су прот ста вље не вред но сти. У том слу ча ју 
ни јед на од њих не мо же да се у пот пу но сти оства ри, а да то не 
бу де на ште ту дру ге: ли бе рал но la is sez-fa i re дру штво је не из бе жно 
не е га ли та ри стич ко, а ега ли та ри стич ко је не из бе жно не ли бе рал но. 

Ли бе ра ли зам и ега ли та ри зам се те ме ље на раз ли чи тим кон-
цеп ци ја ма чо ве ка и дру штва. Ли бе рал на кон цеп ци ја је ин ди ви ду а-
ли стич ка, кон флик ту ал на и плу ра ли стич ка, док је ега ли та ри стич ка 
то та ли зу ју ћа, хар мо нич на и мо ни стич ка. 

Ни јед на мо дер на др жа ва ни је ми ни мал на; сва ка вр ши од ре ђе-
ну ди стри бу ци ју и ре ди стри бу ци ју бо гат ства. Ли бе рал на де мо кра-
ти ја, као уре ђе ње ко је у се би спа ја две раз ли чи те по ли тич ке иде о-
ло ги је, на сто ји да по ми ри сло бо ду са јед на ко шћу. Ако то по ми ре ње 
не успе, до ла зи се до ди ле ме из ме ђу сло бо де и јед на ко сти. За то је 
по треб но ба лан си ра ње из ме ђу ком по нент них де ло ва ли бе рал не де-
мо кра ти је, од но сно стал но урав но те жа ва ње из ме ђу сло бо де и јед-
на ко сти. Ли бе рал на де мо кра ти ја, као дру штве но-по ли тич ко уре ђе-
ње ко је са др жи две ве о ма ва жне по ли тич ке тра ди ци је, по чи ва на 
ова два прин ци па и зах те ва оба.

Visnja Stancic
LIBERALISM AND DEMOCRACY:  

SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Sum mary

In this work aut hor analyzed re la ti on ship bet we en li be ra
lism and de moc racy,  po li ti cal ide o lo gi es that re pre sent 
two com po nents of in tri gu ing con cep tion and pra xis of li
be ral de moc racy. Re la ti on ship bet we en li be ra lism and de
moc racy is re se ar ched thro ugh analysis of the ir si mi la ri
ti es and dif fe ren ces. First aut hor po ints out links bet we en  
the se two so ciopo li ti cal or ders and af ter that  the ir dif fe
ren ces, that are ba sis for the ir po ten tial clash. The pur po
se of this work is to un der li ne the pos si bi lity of  con fron ta
tion bet we en li be ra lism and de moc racy; this con clu sion is 
ba sed on the o re ti cal re se arch of  the ir nor ma ti ve con cep
ti ons. Con se qu ently, in this ar tic le aut hor pro ble ma ti sed 
re la ti on ship bet we en li be ra lism and de moc racy  thro ugh 
il lu stra tion of  con sti tu ti ve ele ments of the se the o ri es.
Key words: li be ra lism, de moc racy, fre e dom, equ a lity, ru
le of law, se pa ra tion of po wer,  hu man rights, ti ranny by 
ma jo rity
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Ab stract
To day,  li be ral de moc racy is the most do mi nant mo del of 
de moc ra tic po li ti cal or der and be ing such it de ser ves spe
cial at ten tion. The re fo re, in this work aut hor ana li zes and 
com pa res nor ma ti ve no ti ons of li be ra lism and de moc racy. 
In di vi du a li stic con cep tion of so ci ety, op po si te to the or ga
ni si stic one, is idea that is com mon for the se two the o ri es. 
On the ba sis of  the o re ti cal en qu iry aut hor con clu des that 
con cep ti ons of fre e dom and equ a lity are the most re le vant  
for the analysis of the re la ti on ship bet we en li be ra lism and 
de moc racy. The o ri es of li be ra lism and de moc racy im pli
ca te di ver se con cep ti ons of fre e dom and equ a lity. Con se
qu ently, li be ral and de moc ra tic so ciopo li ti cal or ders are 
not ne ces sa rily com pa ti ble and com ple men tary; li be ral 
prin ci ples may harm de moc ra tic, as well as de moc ra tic 
may harm the li be ral ones. The aut hor wan ted to un der li
ne that re la ti on ship bet we en li be ra lism and de moc racy is 
not so sim ple and sin glemin ded; mo re o ver, it is con tro
ver sial and di a lec ti cal. So, aut hor wants to po int out that 
con stant ba lan cing bet we en  li be ral and de moc ra tic prin
ci ples is im pe ra ti ve for li be ral de moc racy.

 Овај рад је примљен  23. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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САВРЕМЕНИХРВАТСКО-СРПСКИОДНОСИ:
ТУЖБАИПРОТИВТУЖБАЗАГЕНОЦИД

Сажетак
У чланку су анализирани савремени хрватско-српски
односиувремеинаконраспадајугословенскедржа-
ве,посматраниуконтекстухрватскетужбепротив
СРЈ/Србије загеноциднадХрватима,каои„помир-
љиву“ српску политику према Хрватима и њиховом
геноциду над српским народом у току Другог свет-
скограта,завремеПавелићевеиНДХчијијенаста-
вак уследио у Туђмановој ХДЗ Хрватској када је од
1990-1995. довршен злочин геноцида и етничког чи-
шћењаСрбаКрајишниказапочет1941.године.Ура-
дућебитианализирании хрватско-српски споразум
онормализацијиодноса,азатимхрватскопризнање
независностиКосоваи, најзадпротивтужбаСрбије
загеноцидХрватанадСрбимауХрватскојиКрајини
упоследњемрату.
Кључне речи: Хрватска, геноцид,  Срби - Република
Српска Крајина, Србија, Споразум о нормализацији,
тужба,  хрватско признање независности Косова,
противтужба,

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног 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“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 
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ОУЗРОЦИМАИПРИРОДИХРВАТСКО-СРПСКОГ
СУКОБАУРСКРАЈИНИИЊЕГОВИМПОСЛЕДИЦАМА

U то ку „раз би ра спа да“ СФРЈ и Ју го сло вен ске вер зи је са мо о пре-
де ље ња, став Ср би је за ус по ста вља њем и очу ва њем РСК је био 

не спо ран.1) Та кав став за го ва ра ле су го то во све срп ске по ли тич ке 
стран ке (СПС, ДСС, ДС, СРС, СПО). Ове по ли тич ке стран ке до-
след но су за го ва ра ле пра во на са мо о пре де ље ње Ср ба у Кра ји ни и 
Ре пу бли ци Срп ској.  Ово је  био по ли тич ки став  вла сти у Бе о гра ду 
до „Деј то на“. Тај став се за сни вао на ме ђу на род ном и ју го сло вен-
ском устав ном пра ву. Уте ме љен на ме ђу на род ним до ку мен ти ма 
по чев од По ве ље УН па до За вр шног ак та из Хел син ки ја, као и на 
свим по сле рат ним уста ви ма Хр ват ске: 1947, 1963, 1974. Уте ме љен 
је пре све га на кон сти ту тив ном свој ству Ср ба у Хр ват ској; на чи-
ње ни ци да је Хр ват ска би ла дво на ци о нал на др жа ва – др жа ва Хр ва-
та и Ср ба, као што је дво на ци о нал на Бел ги ја – др жа ва Фла ма на ца 
и Ва ло на ца, или Че хо сло вач ка - др жа ва Че ха и Сло ва ка. Мо же мо 
ли за ми сли ти да су Фла ман ци на при мер по би ли или про те ра ли 
Ва лон це? Ка ква би би ла ре ак ци ја свет ској јав ног мње ња? А упра во 
то су учи ни ли Хр ва ти Ср би ма из Кра ји не. 

На кон „Деј тон ског спо ра зу ма“ СПС-ов вла да ју ћи ре жим и 
оста ле по ли тич ке стран ке, све осим ра ди ка ла, при кло ни ли су се 
„но вој ре ал но сти“ и при хва ти ле  ер дут ска и деј тон ска ре ше ња, тј. 
уки да ње РСК  и у пр ви план ста ви ле оба ве зу Ср би је и СР Ју го сла-
ви је на очу ва њу срп ског на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та у 
но во на ста лим др жа ва ма.2)

А  „но ва ре ал ност“ про и за шла је по чет ком ав гу ста 1995. из хр-
ват ске опе ра ци је ет нич ког чи шће ња Ср ба из Кра ји не и оку па ци је 
њи хо ве исто риј ски и прав но уте ме ље не др жа ве. Хр ват ски др жав ни 
врх је ову ге но цид ну ак ци ју про тив Ср ба на звао „Олу ја“. Од „Олу-
је“ до „Деј то на“ усле ди ла је  про ме на по ли тич ког ста ва  у Ср би ји. 
Власт у Бе о гра ду ни је мо гла да прет по ста ви да ће то пред ста вља ти 
да ле ко се жне ге о по ли тич ке  по сле ди це за цео срп ски на род.
1) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Новијасрпскаполитичкаисторија-расправеичланци, 

по себ но део: Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на у ге о по ли тич ком кљу чу, ИПС, Бе о град, 2006, 
стр. 179-192.

2) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, «Срп ска др жа ва у про гра ми ма по ли тич ких стра на-
ка у Ср би ји до Деј тон ског спо ра зу ма»,Политичкаревија 4/2006, ИПС, Бе о град, стр. 
809-828; Мом чи ло Су бо тић, Српскопитањеданас, по гла вље Пост деј тон ско раз до бље: 
Ср би ја и ње не по ли тич ке стран ке до НА ТО агре си је 1999. го ди не, ИПС, Бе о град, 2008, 
стр. 83-108.
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„Господо,истјерајтенамСрбеизХрватске...“3)

С дру ге стра не, Хр ват ска је ли ко ва ла,  јер је оку па ци јом Кра ји-
не, уби ја њем и про те ри ва њем ње ног ста нов ни штва ус пе ла да – ка-
ко је ус хи ће но на Книн ској твр ђа ви из ја вио Туђ ман - „ успје шним 
из во ђе њем ак ци је „Олу ја“ за сваг да ри је ши глав ни про блем хр ват-
ске др жа ве“. Овој из ја ви тре ба до да ти још јед ну Туђ ма но ву, го то во 
по сло вич ну из ја ву: „Ра та не би би ло да га Хр ват ска ни је же ље ла. 
Ми смо оци је ни ли да са мо ра том мо же мо из бо ри ти са мо стал ност 
Хр ват ске. Због то га смо ми во ди ли по ли тич ке пре го во ре, а иза тих 
пре го во ра смо фор ми ра ли ору жа не је ди ни це. Да то ни смо ура ди-
ли, не би смо до шли до ци ља. Зна чи, рат је би ло мо гу ће из бје ћи, 
али са мо да смо од у ста ли од сво јих ци ље ва, тј. од са мо стал но сти 
на ше др жа ве“.4) Да кле, рат је био услов за ства ра ње са мо стал не 
Хр ват ске, а про те ри ва ње Ср ба услов да се она у ав ној ским гра ни-
ца ма, ко је ни су ни исто риј ске ни ет нич ке, уве ћа. То је су шти на хр-
ват ске по ли тич ке и рат не стра те ги је. Пре ма ин тер вјуу сли ка ра Еде 
Мур ти ћа ри јеч ком „Но вом ли сту“, Туђ ман му је  пред из бо ре 1990. 
го ди не са оп штио да је „циљ ХДЗ-а оно што ни су на пра ви ле уста-
ше и Па ве лић 1941. го ди не“. За „250.000 Ср ба ре као је да ће спа-
ко ва ти ко фе ре и од се ли ти, а дру гих 250.000 оста ти или не ста ти“.5) 
По зи ва ју ћи Хр ва те у рат Туђ ман је ре као и ово: „Срп ско пи та ње у 
Хр ват ској би ће ри је ше но тек он да ка да број Ср ба све де мо на три 
од сто у укуп ном пу чан ству. Ако до ђе до ра та, ни јед ном Ср би ну у 
Хр ват ској не га ран ту јем си гур ност“.6)

Оту да је рат у Хр ват ској ре ци див Па ве ли ће ве уста шке по ли-
ти ке из 1941. го ди не, ко ји је Туђ ма но ва Хр ват ска до ве ла до кра ја. 
Овај рад не ма пре тен зи је да се по себ но ба ви хр ват ским ге но ци дом 
над Ср би ма у НДХ, али без пре те ри ва ња мо же мо ре ћи да је це ло-
куп на хр ват ска по ли тич ка ми сао и прак са од Стар че ви ћа, Ква тер-
ни ка, Фран ка, Па ве ли ћа до  Туђ ма на и Ме си ћа, да на бро ји мо са мо 
оне ко ји то ни су скри ва ли,  прот ка на ге но цид ним еле мен ти ма пре-
ма Ср би ма, ко је су хр ват ски по ли ти ча ри сма тра ли „ре ме ти лач ким 
фак то ром“ за ус по ста вља ње не за ви сне хр ват ске др жа ве.7) Не ис-
3) Отво ре но је тра жио од вој них ин струк то ра САД Гој ко Шу шак,  хр ват ски ми ни стар од-

бра не. Ви ди де таљ ни је у фу сно ти 12. 
4) Вјесник, 22. мај 1992, стр. 3.
5)  Novilist, si je čanj, 2000.
6) Го вор Фра ње Туђ ма на на Тр гу ба на Је ла чи ћа, 29. 05. 1992. 
7) Ви ди ши ре: Ва си ли је Кре стић, Ср би и Хр ва ти - узро ци су ко ба, Ча чак, 1997; Мом чи ло 

Су бо тић, Иде ја о “хр ват ском др жав ном и исто риј ском пра ву“ и срп ски на род у про-
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црп на је гра ђа и ли те ра ту ра о зло чи ни ма ге но ци да ко ји је Па ве ли-
ће ва Хр ват ска по чи ни ла над срп ским на ро дом то ком Дру гог свет-
ског ра та. Јед на од књи га о НДХ је и књи га Фи кре те Је лић-Бу тић 
из се дам де се тих го ди на.8) У тој књи зи са мо јед на стра на је по све-
ће на ло го ри ма у НДХ.  Аутор ка се по жа ли ла свом ко ле ги  исто ри-
ча ру Вен це сла ву Гли ши ћу, да је је два про ту ри ла и ту јед ну стра ну. 
Ка сни је, по сле по бе де ХДЗ у Хр ват ској Фи кре та Је лић-Бу тић из го-
ре ла је у свом ста ну под за го нент ним окол но сти ма.9)

Тра гич ност срп ске суд би не огле да се у огром ним људ ским ма-
те ри јал ним и ду хов ним жр тва ма срп ског – кра ји шког на ро да. Ов де 
ће мо на ве сти са мо по зна те  по сле ди це ге но ци да и ет нич ког чи шће-
ња, од 1990-1995. го ди не, у РСК и РХ:

1. про те ра но је до 800.000 Ср ба из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји-
не и Хр ват ске или 80% од бро ја ко ји је та мо жи вео 1990, а ствар ни 
број ни ка да не ће мо са зна ти, јер не по сто је об ра ђе ни по да ци у УН, 
у Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Ср би ји.10) Ге не рал ни се кре тар 
УН Бу трос Га ли је у из ве шта ју Са ве ту без бед но сти 15. ма ја 1993. 
го ди не на вео да је из Хр ват ске, из ве ћих гра до ва - За гре ба, Оси је ка, 
Спли та, Ри је ке - про те ра но 251.000 Ср ба, 

2. стра да ло је  око 7.000 Ср ба у рат ним окр ша ји ма, а 15.000 је 
ра ње них11),

3. око 2.300 се во ди као не ста ло, и не зна им се траг,
4. за па ље но је и уни ште но 1.100 се ла и за се ла ка у ко ји ма су 

Ср би би ли ве ћи на,
шло сти и да нас, у: Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља, Зборник
радова, Му зеј жр та ва ге но ци да, ИСИ, ИНИС, ВИИ, Бе о град, 2005, стр. 20-30; Ва си ли је 
Кре стић,ГеноцидомдовеликеХрватске, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, Ар хив Ср би је, Бе-
о град, 1998. 

8) Fi kre ta Je lić-Bu tić, Ustaše iNezavisnaDržavaHrvatska 1941-1945, Sve u či li šna na kla da 
Li ber i Škol ska knji ga, Za greb, 1977.

9) Вен це слав Гли шић, “Ре а ли за ци ја хр ват ског др жав ног и исто риј ског пра ва у дру гој по-
ло ви ни 20. ве ка”, у: Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља,Збор ник 
ра до ва,ГодишњакМузејажртавагеноцида, ИНИС, ИСИ, ВИИ, Бе о град, 2005, стр. 
32.

10) О стра да њу Ср ба у Хр ват ској на по чет ку 1990-их ви ди: Ду шан Мом чи ло вић, Новиге-
ноциднадСрбимауХДЗХрватској, АБЦ Глас, Бе о град, 1993.

11) Ви ди де таљ ни је: Са во Штр бац, “Људ ски гу би ци на срп ској стра ни у ра ту и по сле ра та 
на под руч ју Хр ват ске и бив ше РСК 1990-1998. го ди не”, у: ИстинаоРепублициСрп-
скојКрајини, Збор ник ра до ва I, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве за, 
Бе о град, 2008, стр. 453-469.
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5. пре ма по да ци ма Срп ске пра во слав не цр кве, пре ко 30.000 
Ср ба при сил но је пре ве де но у ри мо ка то лич ку ве ру, што та ко ђе спа-
да у ге но цид не рад ње, јер се ра ди о при нуд ном пре ме шта њу из 
јед не  гру пе (ве ро и спо ве сти) у дру гу,

6. у две вој но-по ли циј ске ак ци је хр ват ске др жа ве - „Бље сак“ 
и „Олу ја“, пре ко 35.000 стам бе них, стам бе но-по слов них и ин ду-
стриј ских обје ка та је опљач ка но, сру ше но и за па ље но,

7. у пе ри о ду од 1990-1995. го ди не, на те ри то ри ји под хр ват-
ском кон тро лом, ми ни ра но је, за па ље но и уни ште но пре ко 15.000 
обје ка та, ста но ва и ку ћа,

8. по кра де на је, за па ље на и уни ште на сва по крет на имо ви на 
у ку ћа ма, ста но ви ма, при вред ним и по љо при вред ним згра да ма - 
на ме штај, оде ћа, обу ћа, кућ ни при бор, при вред не ма ши не, ала ти, 
ауто мо би ли, ка ми о ни, трак то ри, ком бај ни и дру га по љо при вред на 
ме ха ни за ци ја, 

9. уни ште но је 87 пра во слав них обје ка та и 45 па ро хи јал них 
до мо ва,

10. оште ће но је 195 пра во слав них цр ка ва и дру гих вер ских 
обје ка та,

11. по кра де на је и уни ште на сва цр кве на по крет на имо ви на - 
ико не, умет нич ке сли ке из ду хов ног жи во та, цр кве не збир ке, цр-
кве не књи ге, књи ге о кр ште ним, вен ча ним и умр лим ли ци ма, 

12. уни ште но је на де се ти не шко ла, апо те ка, до мо ва кул ту ре, 
ве те ри нар ских и дру гих уста но ва - у ко ји ма су, углав ном, ра ди ли 
Ср би,

13. на сто ти не хи ља да хек та ра при ват ног срп ског зе мљи шта је 
или за ра сло у ко ров или га об ра ђу ју хр ват ска до ма ћин ства – Ср би-
ма се не до зво ља ва да уђу у свој по сед,

14. Ср би не ко ри сте на де се ти не хи ља да хек та ра шу ма и шум-
ског зе мљи шта,

15. по кра де но је и уни ште но на де се ти не му зе ја, ет но по став-
ки и из ло жби с мо ти ви ма из исто ри је срп ског на ро да,

16. уни ште ни су ме мо ри јал ни ан ти фа ши стич ки ком плек си из 
Дру гог свет ског ра та,

17. уни ште на је и за па ље на сва при ват на до ку мен та ци ја, сли-
ке, све до чан ства, лич ни до ку мен ти, до ку мен ти о вла сни штву имо-
ви не, до ку мен ти и зна ме ња пре да ка, итд.
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Вла да РСК у про гон ству про це њу је да је укуп на вред ност срп-
ске имо ви не у РСК И РХ, у по се ду Ср ба, ис ка за на кроз вред ност 
по крет не и не по крет не имо ви не и имо вин ских и со ци јал них пра ва 
око 30 ми ли јар ди евра. Овој су ми мо ра мо до да ти из гу бље ну до бит 
од имо ви не  и имо вин ско-со ци јал них пра ва - ко ја Ср би не мо гу 
ко ри сти ти или им хр ват ска др жа ва, ра зним управ ним, ад ми ни-
стра тив ним, суд ским и слич ним по ступ ци ма, оне мо гу ћа ва, а она 
се кре ће око 20 ми ли јар ди евра. Укуп на сво та рат не ште те из но-
си око 50 ми ли јар ди евра. По ред ово га, у рат ну ште ту тре ба до да-
ти пре тр пље ни страх, ду шев ни бол, људ ску пат њу за из гу бље ним 
чла но ви ма по ро ди це, ду хов не гу бит ке за из гу бље ним вред но сти ма 
и слич но. Ове вред но сти је те шко ма те ри јал но ис ка за ти и да ти им 
фи нан сиј ску ди мен зи ју. 

На кон успе шно за вр ше ног „до мо вин ског“ ра та, уз по др шку 
Ва ти ка на12), САД13)  и гер ман ског бло ка др жа ва, спољ но по ли тич ки 
при о ри тет Хр ват ске био је  да ле га ли зу је на ет нич ком чи шће њу и 
ге но ци ду ус по ста вље ну хр ват ску др жа ву. Пр ви ко рак  ка том ци љу 
био је Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са са СР Ју го сла ви јом.

Тре ба на по ме ну ти да су ди пло мат ски пред став ни ци РСК  ви-
ше пу та од 1993. го ди не, на пре го во ри ма пред УН, ука зи ва ли да је 
са да шња кри за по сле ди ца зло чи на ге но ци да ко ји је хр ват ска др жа-
ва по чи ни ла над Ср би ма. Зах те ва ли су да се Хр ват ска, као прав на 
12) Рим ски лист „Ma ni fe sto“ је 1999. об ја вио не де ман то ва ну вест да је па па одо брио Хр-

ват ској 40 ми ли о на до ла ра, као по моћ у гра ђан ском ра ту за не за ви сност, пре ма: Ми-
ло рад Ек ме чић,Дугокретањеизмеђуклањаиорања.ИсторијаСрбауНовомвеку
(1492-1992), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008, стр. 559. 

13) Тим Мар шал, аутор књи ге Играсенки, ко ја је 2001. об ја вље на у Бе о гра ду, у раз го во ру 
са Мар ком Ло пу ши ном, но ви на ром „Не дељ ног те ле гра фа“, 4. де цем бра 2000, ре као 
је да је опе ра ци ја „Олу ја“ пла ни ра на и фи нан си ра на из САД, уз упо тре бу мо дер ног 
оруж ја ко је ко ри сти ЦИА, ис ти чу ћи да му је то по твр дио је дан пу ков ник ЦИА: „Олу-
ја“ је у до ку мен та ци ји ове аген ци је оце ње на као вр ло успе шна-аме рич ка ак ци ја. „Оно 
што оста је отво ре но пи та ње је сте ко ли ко је уче шће САД и фир ме МПРИ у не по сред-
ном пла ни ра њу ових опе ра ци ја и да ли су аме рич ки пла не ри и са ве то дав ци за јед но 
са сво јим „уче ни ци ма“ пла ни ра ли ма са кр и про гон срп ског ста нов ни штва или су се 
„уче ни ци“отр гли кон тро ли и зло де ла по чи ни ли на сво ју ру ку, на сто је ћи да, по ре цеп ту 
Ан те Па ве ли ћа, ре ше срп ско пи та ње у Хр ват ској јед ном за сваг да“. О аме рич ком уче-
шћу у је ди ном ге но ци ду у ју го сло вен ском ра ту 1991-1995. и нај ве ћем ет нич ком чи шће-
њу по сле Дру гог свет ског ра та, из вр ше ном над Ср би ма у Кра ји ни, све до чи и сле де ћа 
ре че ни ца: „Го спо до, ис тје рај те нам Ср бе из Хр ват ске, ми не ма мо пи та ња око ва ших 
усло ва“- ре као је Гој ко Шу шак Кар лу Едвар ду Ву о ноу но вем бра 1994. при ли ком пот-
пи си ва ња уго во ра са МПРИ. Пре ма: Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Вој но уче шће Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва у на па ду на Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, у: ИстинаоРепублици
СрпскојКрајини, Збор ник ра до ва, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до-
ве за, Бе о град, 2008, стр. 446. 
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на след ни ца НДХ, осу ди за ге но цид ко ји је по чи ни ла над срп ским 
на ро дом у Дру гом свет ском ра ту. УН су се бра ни ле,  да се не тре ба 
оп те ре ћи ва ти про шло шћу,  да је по зи ва ње на про шлост и  до ве ло 
до но вих рат них су ко ба и стра да ња. Би ло  је очи глед но да су хте ли 
да по мог ну Хр ват ској. Свет ски ме ди ја то ри го во ри ли су, као што 
го во ре и да нас, да се не тре ба по зи ва ти на про шлост, већ ухва ти-
ти пр ви воз за евро-атлант ске ин те гра ци је. Слич не ак ци је пред у-
зи ма ли су  кра ји шки пред став ни ци код вла сти у Бе о гра ду, на кон 
па да Кра ји не.  Уза луд  је би ло ука зи ва ње на бол ну чи ње ни цу,  да 
је њи хо вим би блиј ским по гро мом за о кру жен уста шки ге но цид из 
пе ри о да НДХ.

СПОРАЗУМОНОРМАЛИЗАЦИЈИОДНОСА
ИЗМЕЂУСРЈИРХ

Из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске, 
у пе ри о ду од за вр шет ка ра та 1995. го ди не - и тра гич ног ег зо ду са 
срп ског на ро да до да нас, пот пи са но је ви ше би ла те рал них и мул-
ти ла те рал них спо ра зу ма. Кључ ни је Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од-
но са из ме ђу две др жа ве, пот пи сан 23. ав гу ста 1996. го ди не.

Ка ко се на во ди Спо ра зум је пот пи сан у ци љу уна пре ђе ња ме-
ђу соб них од но са, по ре ме ће них раз би ја њем СФРЈ и рат них су ко ба 
у Ре пу бли ци Хр ват ској и БиХ, све сни тра гич них по сле ди ца , а у 
ин те ре су одр жа ва ња ми ра и си гур но сти. У скла ду с ме ђу на род ним 
пра вом, пот пи сни це спо ра зу ма су из ра зи ле ре ше ност да по шту-
ју јед на дру гу као не за ви сне, су ве ре не и рав но прав не др жа ве,  у 
окви ру сво јих ме ђу на род но при зна тих гра ни ца. То под ра зу ме ва да 
ће ме ђу соб но по што ва ти су ве ре ни тет, те ри то ри јал ну це ло ви тост 
и не за ви сност - у скла ду с од ред ба ма По ве ље Ује ди ње них на ци ја. 
На жа лост, овим спо ра зу мом је ле га ли зо ван ге но цид и ет нич ко чи-
шће ње над срп ским на ро дом од 1990-1995. го ди не. Тај ни пла но ви 
ва ти кан ско-за пад не осо ви не  о раз би ја њу ју го сло вен ске др жа ве, 
про те ри ва њу Ср ба из РСК и Ре пу бли ке Хр ват ске су ве ри фи ко ва ни 
овим уго во ром Хр ват ске и СР Ју го сла ви је. Уме сто да се суд би на 
Кра ји шни ка уре ди од ред ба ма ме ђу на род ног спо ра зу ма, на до бро 
при пре мље ној ме ђу на род ној кон фе рен ци ји под окри љем УН, као 
што је то ура ђе но у слу ча ју БиХ /Деј тон ски спо ра зум/, то је по-
ку ша но би ла те рал ним спо ра зу мом ко ји не спро во ди ни јед на од 
стра на пот пи сни ца. 
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Овим би ла те рал ним спо ра зу мом се де фи ни шу гра ни це, су ве-
ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет, мир но ре ша ва ње спо ро ва, по-
вра так прог на ног и из бе глог ста нов ни штва - њи хо ва имо вин ска и 
со ци јал на пра ва и пра ва из од ре да ба ме ђу на род ног пра ва, итд.

Чла ном 1. Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу СРЈ и РХ 
пред ви ђе но је да:

„УГОВОРНЕ СТРАНЕ ПОШТУЈУ ЈЕДНА ДРУГУ КАОНЕ-
ЗАВИСНЕ,СУВЕРЕНЕИРАВНОПРАВНЕДРЖАВЕУОКВИРУ
СВОЈИХМЕЂУНАРОДНИХГРАНИЦА“.14)

Срп ска стра на  је на ив но  пот пи са ла овај  спо ра зум и при хва-
ти ла Хр ват ску у ав ној ским гра ни ца ма – за не ма ру ју ћи да је у ње-
ним окви ри ма оку пи ра на исто риј ска и ет нич ка те ри то ри ја срп ског 
на ро да. За не ма ри ла је чи ње ни цу да је Хр ват ска, не у став ним од лу-
ка ма Са бо ра 1990, срп ски др жа во твор ни на род у дво на ци о нал ној 
СР Хр ват ској про гла си ла  на ци о нал ном ма њи ном, а за тим оку пи-
ра ла ње го ву на пра ву за сно ва ну др жа ву, а срп ски на род зло чи ном 
ге но ци да и ет нич ког чи шће ња збри са ла са тих про сто ра. И не са мо 
то, срп ска уго вор на стра на ни је зах те ва ла ни ка кав об лик ауто но-
ми је за Ср бе Кра ји шни ке, иако је ауто но ми ја би ла са став ни део 
Ба дин те ро ве ко ми си је,  као и фа мо зног  Пла на З-4. 

Хр ват ска је пот пи си ва њем ова квог „по клон–спо ра зу ма“ до би-
ла кри ла. Ни оно што је пот пи са ла не ће да ис по шту је. То ће се ве-
о ма бр зо по ка за ти ње ним ак тив ним уче шћем у НА ТО-аме рич ком 
те ри то ри јал ном рас пар ча ва њу Ср би је, при зна ва њем не за ви сно сти 
Ко со ва и гру бим ме ша њем у  ауто но ми ју Вој во ди не. 

Чла ном  7. став 1. овог Спо ра зу ма де фи ни са на је оба ве за уго-
вор них стра на у по ступ ку по врат ка прог на них, из бе глих и про-
те ра них ли ца. Ов де сто ји: „Уговорнестранеосигураћеуслове за
слободан и безбедан повратак избеглица и прогнаника уњихова
пребивалиштаилидругаместа која слободно изаберу.Уговорне
странеосигураћетимлицимавраћањеупоседњиховеимовине,
односноправичнунакнаду“.15)

Та ко ђе, у чла ну 7. став 6. пред ви ђе но је: „Урокуод6месеци од
ступањанаснагуовогспоразума,уговорнестранесклопићеспо-
разумонакнадизасвууништену,оштећенуилинесталуимовину.
14) СпоразумонормализацијиодносаизмеђуСРЈиРХ, Члан 1.
15) Ви ди ши ре: Ми ло рад Бу ха, “Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу Са ве зне Ре-

пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске”, у: ИстинаоРепублициСрпскојКрајини, 
Збор ник ра до ва, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве за, Бе о град, 2008, 
стр. 498.
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Тимспоразумомутврдићесепоступциостваривањаправанапра-
вичнунакнадукојинећеукључиватисудскепоступке“.16)

До да нас уго вор не стра не ни су скло пи ле спо ра зум о на кна ди 
ште те и пра вич ној на кна ди јер то ни је од го ва ра ло Хр ват ској, а срп-
ска стра на не чи ни ни шта да при во ли дру гу уго вор ну стра ну на ак-
тив ну рад њу. У слу ча ју скла па ња овог спо ра зу ма Хр ват ска би би ла 
ду жна да ис пла ти огром не сво те нов ца за уни ште ну, оште ће ну или 
не ста лу по крет ну и не по крет ну имо ви ну.

Хр ват ска је Спо ра зу мом о нор ма ли за ци ји од но са са СРЈ/Ср би-
јом има ла у ви ду сле де ће:

1. Из деј ство ва ти при зна ње од срп ске стра не ин те грал не те ри-
то ри је РХ укљу чу ју ћи и те ри то ри ју РСК ко ја је од пам ти ве-
ка на се ље на срп ском по пу ла ци јом,

2. при си ли ти срп ску стра ну на при зна ње ре пу блич ких, ад ми-
ни стра тив них ли ни ја као ме ђу др жав них гра ни ца-што не ма 
ни ет нич ко ни исто риј ско уте ме ље ње,

3. ле га ли зо ва ти кра ђу те ри то ри је ко је ни ка да ни су би ле у са-
ста ву хр ват ске др жа ве,

4. при кри ти рат ни зло чин ге но ци да и ет нич ког чи шће ња на 
про сто ру РСК,

5. при кри ти зло чи не ко ји су по чи ње ни на про сто ри ма ко ји су 
кон тро ли са ле хр ват ске вој но-по ли циј ске сна ге,

6. пу тем Спо ра зу ма успо ри ти, па и оне мо гу ћи ти по вра так 
прог на них Ср ба и свим по ступ ци ма да ти фор му ад ми ни-
стра тив них, управ них и суд ских то ко ва,

7. ак тив но за шти ти ти пра ва фи зич ких и прав них ли ца у СРЈ/
Ср би ји од узур па ци је из бе глич ких гру па и по је ди на ца,

8. Оомо гу ћи ти нор мал ну соп стве ну при вред ну и фи нан сиј ску 
са рад њу, роб ну раз ме ну и сло бо дан при ступ срп ској си ро-
вин ској ба зи ко ја пред ста вља осно ву за ин ду стриј ске и пре-
храм бе не ка па ци те те РХ.

Срп ски др жав ни ор га ни ни шта не чи не да ин тер на ци о на ли зу-
ју про блем про те ра ног срп ског ста нов ни штва и за тра же до след ну 
при ме ну Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји. За ми сли мо шта би све чи ни-
ла Хр ват ска про тив Ср би је, да је из Ср би је прог на но не ко ли ко сто-
ти на хи ља да Хр ва та. Па, Хр ват ска не би оста вља ла Ср би ју ни је дан 
дан на ми ру – тра жи ла би про тив Ср би је при ме ну нај стро жих ме ра 
16) Исто, стр. 499.
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у Са ве ту без бед но сти, дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и код 
сво јих са ве зни ка на За па ду. Ср би ја, с дру ге стра не, не чи ни ни-
шта про тив Хр ват ске, чак ни ме ди ји у Ср би ји не спо ми њу хр ват ски 
зло чин ге но ци да над срп ским на ро дом, ни онај у Дру гом свет ском 
ра ту, ни овај од 1990. до 1995. го ди не.

За то Хр ват ска, без бо ја зни, чи ни сле де ће про тив прог на них 
Ср ба:

1. „По вра так из бе гли ца се оне мо гу ћа ва ра зним ад ми ни стра-
тив ним и управ ним по ступ ци ма,

2. у ку ће и ста но ве Ср ба су усе ље ни Хр ва ти из БиХ, ко ји не 
же ле на пу сти ти не крет ни не - док им се не обез бе ди дру ги сме штај 
у РСК или Хр ват ској, јер од би ја ју да се вра те у БиХ,

3. хр ват ски др жав ни ор га ни, без об зи ра на до не ти За кон о ам-
не сти ји, сва ко днев но об на вља ју и про ши ру ју  спи ско ве „срп ских 
рат них зло чи на ца“, са ци љем њи хо вог за стра ши ва ња, хап ше ња и 
оне мо гу ћа ва ња по врат ка и оства ре ња дру гих људ ских, на ци о нал-
них  и еко ном ско-по ли тич ких пра ва, што пред ста вља про ду же ни 
ге но цид над срп ским на ро дом,

4. Ср би ко ји од ла зе да оби ђу сво ју имо ви ну у Ре пу бли ци Хр-
ват ској, по зи ва ју се на ин фор ма тив не раз го во ре, где тр пе при ти сак, 
уце не, а мно ги су оста ја ли у при тво ру и по не ко ли ко да на, 

5. на ку ће по врат ни ка се ба ца ју екс пло зи ви, па ле им се при-
вред ни објек ти, шта ле, се ни ци и слич но – чи ме се пла ше и по ру чу-
је да се не вра ћа ју на сво ја има ња,

6. по врат ни ци се гру бо вре ђа ју у не по сред ној ко му ни ка ци ји 
у по шта ма, оп штин ским кан це ла ри ја ма, ам бу лан та ма и дру гим по-
слов ним објек ти ма,

7. у по след њих не ко ли ко го ди на је би ло на де се ти не уби ста ва 
по врат ни ка, или по ку ша ја уби ста ва, а по чи ни о ци се не ка жња ва ју, 
јер све то оба вља ју у са рад њи са др жав ним ор га ни ма Ре пу бли ке 
Хр ват ске,

8. хр ват ска стра на, без об зи ра на огром не зах те ве за вра ћа ње 
ста нар ских пра ва, не пред у зи ма ни шта да то учи ни. Хр ват ски др-
жав ни и пра во суд ни ор га ни сма тра ју да се ра ди о ко му ни стич ком 
пра ву и да ту не ма еле ме на та имо вин ског пра ва, а ње ни др жа вља-
ни /Хр ва ти/ су оства ри ли пра во на ку по ви ну ста но ва у дру штве-
ном вла сни штву по при ви ле го ва ним це на ма и ду жим ро ко ви ма от-
пла те. Ме ђу на род на за јед ни ца је сво јим упор ним ин си сти ра њем у 
БиХ исто та кво пра во ин тер пре ти ра ла као сво јин ско и имо вин ско 
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пра во, па је на те ра ла др жав не ор га не у БиХ да сва ком но си о цу ста-
нар ског пра ва при зна пра во на од ре ђе ни вид имо вин ско-фи нан сиј-
ске на док на де. Ср би у Ре пу бли ци Хр ват ској то пра во не мо гу да 
оства ре - без об зи ра на од ред бе Спо ра зу ма о сук це си ји и Са ра-
јев ске де кла ра ци је. Оба до ку мен та је ра ти фи ко ва ла Ре пу бли ка Хр-
ват ска. Ср би ма се ну ди вр ло не при хва тљи ва ва ри јан та стам бе ног 
збри ња ва ња. Не ве ро ват но је да Хр ват ска мо же да ова ко по сту па 
– да кр ши ме ђу на род но пра во, а да јој то ме ђу на род на за јед ни ца 
одо бра ва,

9. по сту пак об но ве за па ље не и уни ште не  срп ске имо ви не је 
ве о ма спор. Оства ри ва ње пра ва на об но ву ку ћа, зах те ва при ба вља-
ње ве ли ког бро ја до ку ме на та, ви со ке це не  ад ми ни стра тив них так-
са за вла снич ка до ку мен та, по твр да, уве ре ња и слич но. По ступ ком 
об но ве из гра ђу ју се ма ли стам бе ни објек ти -ве ли чи не 20-25% од 
ра ни јег стам бе ног про сто ра срп ских по ро ди ца,

10. Ср би ко ји суд ским по ступ ци ма тра же исе ље ње ли ца из 
сво јих ку ћа и ста но ва, мо ра ју пла ћа ти под ста нар ску ки ри ју - до 
тре нут ка исе ље ња узур па то ра у сво јим објек ти ма. Суд ски  по ступ-
ци тра ју ви ше го ди на, јер је хр ват ским за ко но дав ством пред ви ђе но 
да се ли ци ма ко ја та кве објек те ко ри сте мо ра обез бе ди ти, од стра не 
др жа ве, ну жни сме штај. Ну жни сме штај је ди ску та бил на ка те го ри-
ја, али у осно ви до бра осно ва за ма ни пу ла ци ју и оне мо гу ћа ва ње 
вра ћа ња ку ћа и ста но ва Ср би ма. Че сто, су до ви оба ве жу вла сни ке 
Ср бе да ис пла те огром на сред ства за об на вља ње обје ка та - без об-
зи ра што то Ср би ни су тра жи ли,

11. по сто је и дру га кр ше ња људ ских пра ва Ср би ма, ко ја су мо-
ра ла под ста ћи др жав не ор га не Ср би је да ре а гу ју на ме ђу на род ној 
сце ни“.17)

У на ме ри да уни шти сва ки траг ко ји би под се ћао на Ср бе Хр-
ват ска ме ња име на на се ља, се ла и ге о граф ских пој мо ва ве за них 
за срп ску исто ри ју. Бив ши хр ват ски пред сед ник Стје пан Ме сић 
из ја вио је у Је ру са ли му 2008, да би ра до до зво лио да се у Хр ват-
ску вра ти 200.000 Ср ба, „али се то ме про ти ви мој хр ват ски на род“. 
Зна чи да се за по се да ње срп ских ку ћа, ста но ва, при вред них обје-
ка та и пљач ка срп ске не по крет не имо ви не сма тра нео ту ђи вим хр-
ват ским пле ном! Је ли то мо гу ће? Из гле да да је мо гу ће. На осно ву 
ова кве из ја ве Стје па на Ме си ћа, мо же се (без зло бе) за кљу чи ти да 
17) Ми ло рад Бу ха, исто, стр. 498-491.
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од ли ке хр ват ске др жа ве у од но су на ону из Дру гог свет ског ра та 
ни су про ме ње не. 18) 

Уз све ово, у скла ду са дво ве ков ном хр ват ском ан ти срп ском 
по ли ти ком, Хр ват ска је ту жи ла СРЈ/Ср би ју за агре си ју и зло чи не 
ге но ци да пред Ме ђу на род ним су дом прав де, за зло чи не сво је вој-
ске над Ср би ма у РСК-Зо на ма под за шти том УН.

ХРВАТСКАТУЖИЛАСРБИЈУЗАЗЛОЧИНЕГЕНОЦИДА
-ЗАЗЛОЧИНЕСВОЈЕВОЈСКЕНАДСРБИМАУЗОНАМА

ПОДЗАШТИТОМУН

Сле де ћи свог по ли тич ког и рат ног парт не ра у бор би про тив 
Ср ба,Изет бе го ви ће ву БиХ, ко ја је под не ла ту жбу про тив СРЈ за 
агре си ју 1993, Хр ват ска је ту жбу под не ла  у вре ме НА ТО бом бар-
до ва ња Ср би јеи оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је 1999, као за вр шног 
чи на у де се то го ди шњем про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на. Оти ма-
њем Ко сме та тре ба ло је да се за вр ши „ма ли свет ски рат“ про тив 
Ср ба, од Кра ји не пре ко Ре пу бли ке Срп ске до Ко со ва, уз исто вре-
ме но от це пље ње Цр не Го ре. Хр ва ти и бо сан ски му сли ма ни тра же  
и огром ну рат ну ште ту од СРЈ/Ср би је: му сли ма ни 30 а Хр ва ти 60 
ми ли јар ди до ла ра.

Уме сто да бу ду про гла ше ни жр тва ма удру же ног спољ ног и 
уну тра шњег зло чи на про тив ми ра и су ве ре не др жа ве СФРЈ Ср би 
су про гла ше ни ре ме ти лач ким фак то ром на Бал ка ну и глав ним по-
чи ни о ци ма зло чи на над су сед ним на ро ди ма. А упра во је срп ски 
на род до жи вео ма сов но уби ја ње и про те ри ва ње из Хр ват ске и Ко-
со ва и Ме то хи је.

Не тач но је да су Ср би ја и Ср би у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји нии 
Ре пу бли ци Срп ској за по че ли рат и из вр ши ли не ка кву агре си ју на 
Хр ват ску и БиХ. Ка ко је мо гу ћа агре си ја на соп стве ну др жа ву!? 
Ко рект на ана ли за упу ћу је на сле де ћу кон ста та ци ју: Ју го сла ви ја је 
не стан ком би по лар ног си сте ма ме ђу на род них од но са  из гу би ла 
зна чај свог ге о по ли тич ког по ло жа ја-там пон зо не- и та ко по ста ла 
зе мља ни ског при о ри те та. Шта ви ше, ње но раз би ја ње по ста ло је 
еви ден тан ге о по ли тич ки ин те рес САД и не ких за пад них зе ма ља, 
по себ но  Ва ти ка на и Не мач ке. Тај мо ме нат су ис ко ри сти ле се це-
си о ни стич ке ре пу бли ке Сло ве ни ја и Хр ват ска и му сли ман ско-хр-
ват ски део БиХ, да ис так ну свој зах тев за не за ви сном др жа вом. 
18) Ви ди: Ср бо љуб Жи ва но вић, Реч на го ди шњи ци стра да ња Ср ба, Је вре ја и Ро ма у хр ват-

ском ло го ру смр ти Ја се нов цу, Ба ња Лу ка, мај 2005.
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Упра во у то ме је „срп ски грех“. Нај пре до след но за ла га ње за оп-
ста нак ју го сло вен ске др жа ве, а за тим, су прот ста вља ју ћи се на сил-
ном от це пље њу Хр ва та и хр ват ско-му сли ман ске ко а ли ци је у БиХ, 
Ср би су при ме ни ли исто на че ло, пра во на са мо о пре де ље ње и фор-
ми ра ли сво је са мо стал не др жа ве: Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну и Ре-
пу бли ку Срп ску. Рав но прав ност Ср ба у Хр ват ској и БиХ са дру га 
два на ро да пред ста вљао је по че так и крај свих срп ских зах те ва. 
Ср би су зах те ва ли да њи хо во пра во на оста нак у за јед нич кој др жа-
ви бу де јед на ко пра ву Хр ва та (и му сли ма на) за из два ја њем. Ни ја че 
ни сла би је, за ла жу ћи се при то ме за устав но, мир но и де мо крат-
ско ре ше ње. За оства ре ње сво јих пра ва Ср би ма ни је био по тре бан 
рат, на про тив. Али је рат, ка ко смо чу ли и ви де ли од Туђ ма на, био 
по тре бан Хр ва ти ма (и му сли ма ни ма) ка ко би по ра зи ли Ср бе, уни-
шти ли их или про те ра ли и у ав ној ским гра ни ца ма про гла си ли сво-
ју др жав ну не за ви сност. 

Вла да Хр ват ске је, 2. ју ла 1999, по кре ну ла по сту пак про тив 
СР Ју го сла ви је (Ср би је и Цр не Го ре)-бр. 2006/7, за зло чи не ге но-
ци да ко је је у Хр ват ској по чи ни ла Ју го сло вен ска на род на ар ми ја 
(за ко ни та вој ска Ју го сла ви је), оба ве штај ни аген ти (!) и па ра вој не 
фор ма ци је на те ри то ри ји За пад не Сла во ни је (вој на ге но цид на ак-
ци ја Хр ват ске вој ске – „Бље сак“) и на ре ги о ну Кни на (ге но цид на 
ак ци ја Хр ват ске вој ске „Олу ја“), за ет нич ко чи шће ње хр ват ских 
др жа вља на, „што је до ве ло до об ли ка ге но ци да ко ји је ре зул ти рао 
да је ве лик број хр ват ских др жа вља на ра се љен, уби јен, му чен, не-
за ко ни то хап шен, као и до ве ли ког уни шта ва ња имо ви не“.19) 

Пред сед ник Хр ват ске Стје пан Ме сић био је дан од по кре та ча 
ове ту жбе. Пот пу но је из ве сно да је овог до ка за ног ср бо мр сца на 
ту жбу мо ти ви са ла крај ње не по вољ на ге о по ли тич ка по зи ци ја Ср-
би је у вре ме зло чи нач ке НА ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју 1999. 
го ди не. Сто га он, де сет го ди на по сле, ова ко кон стру и ше: „Ми ло-
ше ви ће ва Ср би ја је пре у зе ла Ју го сло вен ску ар ми ју, јер је ЈА тра-
жи ла спон со ра, а Ми ло ше ви ће ва Ср би ја је би ла тај спон сор ко ји 
ће омо гу ћи ти том инерт ном и ску пом ор га ни зму ко ји се зо ве Ју го-
сло вен ска ар ми ја даљ њи оп ста нак, Ми ло ше ви ћу је ЈА тре ба ла да 
би про ши рио гра ни це Ср би је, и они ко ји ни су та ји ли тај план ства-
ра ња ет нич ки чи сте и ве ли ке Ср би је...план Ми ло ше ви ће ве Ср би је 
19) Ми лан Бу ла јић, “Хр ват ска ту жи ла Ср би ју за зло чи не ге но ци да пред Ме ђу на род ним 

су дом прав де за зло чи не сво је вој ске над Ср бим на у за шти ће ним зо на ма”, у: Истина
оРепублициСрпскојКрајини, Збор ник ра до ва, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др 
Бран ко На до ве за, Бе о град, 2008, стр. 515.
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био је ства ра ње ве ли ке Ср би је на ет нич ки чи стом про сто ру. То је 
рат на оп ци ја ко ја је би ла са свим ја сна да тре ба очи сти ти те ри то ри-
ју, да кле ге но цид је био у том рат ном пла ну, рат ни план је био ге-
но ци дан план. А исто се на кра ју до го ди ло кад су чи сти ли Ко со во... 
Зна чи на јед ној стра ни има мо ор га ни зо ван ге но цид, рат за гра ни це 
ве ли ке Ср би је, а на дру гој има мо хр ват ски обрам бе ни рат, рат ко ји 
нам је био на мет нут, ко ји ми зо ве мо до мо вин ски рат-и у ње му је 
би ло зло чи на. Али зло чин ни је био дио на шег пла на,наш план је 
био да об ра ни мо сво ју зе мљу...“20)

У ин тер вјуу беч ком днев ни ку „Pres se“ Ме сић твр ди да су Ср-
би про те ра ни то ком ге но цид не опе ра ци је „Олу ја“ „жр тве по ли ти ке 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа“ а не хр ват ске сол да те ске. „Ср би ко ји су 
по сли је ра та у на шој зе мљи, од но сно на кон опе ра ци је за осло бо ђе-
ње „Олу ја“ по бје гли у Ср би ју, у ства ри су жр тве по ли ти ке Ми ло-
ше ви ћа, а не жр тве хр ват ске по ли ти ке“.21)

Ова хр ват ска ту жба де лу је за па њу ју ће. Оп ту же на је СР Ју го-
сла ви ја /Ср би ја за зло чи не ге но ци да ко је је из вр ши ла Хр ват ска вој-
ска, уз ди рект ну по моћ САД и НА ТО-а- над Ср би ма у зо на ма под 
за шти том УН. У овом зло чи ну над Ср би ма уче ство ва ли су и му-
сли ман ске фор ма ци је као и шип тар ски офи ци ри са Ко со ва и Ме то-
хи је у хр ват ским и му сли ман ским је ди ни ца ма. Али, кад се зна да 
је Хр ват ска ту жбу под не ла не по сред но по сле зло чи нач ког НА ТО 
бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је, он да до пу ног из ра жа ја до ла зи то-
ли ко пу та кроз исто ри ју ма ни фе сто ва на мр жња и не при ја тељ ство 
Хр ва та пре ма Ср би ма.

Хр ват ска је  та да по гре шно за кљу чи ла, да је са мим чи ном НА-
ТО агре си је до шао тре ну так за ко на чан об ра чун са Ср би ма и њи-
хо вом др жа во твор ном иде јом; да је ти ме„до ка зан“ срп ски зло чин 
ге но ци да над Хр ва ти ма и му сли ма ни ма, и да ни ко ви ше не ће спо-
ми ња ти хр ват ски зло чин ге но ци да над Ср би ма, Ро ми ма и Је вре ји ма 
у Дру гом свет ском ра ту и хр ват ски зло чин ге но ци да над Ср би ма, 
од 1991. до 1995.Овим је Хр ват ска, до стој но сво је зло чи нач ке про-
шло сти из вре ме на Дру гог свет ског ра та, по ка за ла ка ко за ми шља 
до бро су сед ске од но се и по ли тич ку са рад њу. То је њен  кре а ти ван 
до при нос Спо ра зу му о нор ма ли за ци ји од но са  из 1996. го ди не. 
20) Пред сед ник Стје пан Ме сић, го сту ју ћи 14. ав гу ста 2008. у еми си ји Хр ват ског ра ди ја „ С 

пред сјед ни ком на ка ви“, Ра до је Ар се нић, Ме сић ту ма чи про шлост, Политика,Бе о град, 
15. 08. 2008, стр. 4.

21) Ме сић: То ком „Олу је“ про те ра ни Ср би жр тве Ми ло ше ви ћа, Танјуг, Политика, Бе о-
град, 26. јун 2008, стр. 4.
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Раз о ча ра ва ју ће је то, што је Вла да Ср би је под не ла про тив ту-
жбу про тив Хр ват ске де сет го ди на ка сни је (ја ну ар 2010), а одав но 
је има ла на рас по ла га њу све чи ње ни це о хр ват ским кон цен тра ци-
о ним ло го ри ма смр ти у Ја се нов цу, Ста рој Гра ди шки, Сај ми шту и 
на мно гим дру гим ме сти ма, где је уби је но на сто ти не хи ља да Ср ба 
и де се ти не хи ља да Ро ма и Је вре ја и има ла је све чи ње ни це о про-
тив у став ној се це си ји Хр ват ске из Ју го сла ви је, то ком ко је је оба ви-
ла зло чи не ге но ци да над Ср би ма у хр ват ским гра до ви ма: Го спи ћу, 
За гре бу, За дру, Спли ту, Оси је ку, Ву ко ва ру... из вр ши ла агре си ју на 
Бо сну и Хер це го ви ну, по би ла и уло го ри ла срп ске и ром ске ци ви ле 
у под руч ју Бо сан ског Бро да и Ку пре са – у мар ту и апри лу 1992. 
го ди не, прог на ла сто ти не хи ља да Ср ба из хр ват ских гра до ва и оку-
пи ра ла Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну (Зо ну под за шти том УН) и ет-
нич ки очи сти ла 80% ње ног ста нов ни штва, 1995. го ди не.

Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу је, од лу ком од 14. сеп тем бра 
1999, од ре дио да Хр ват ска, у ро ку од шест ме се ци под не се ту жбу 
до 14. мар та 2000. и да Ср би ја и Цр на Го ра, у ро ку од го ди ну да на, 
под не су про тив ту жбу-до 14. сеп тем бра 2000. го ди не.

Хр ват ска је ис по што ва ла рок и под не ла је ту жбу 27. ју на 2000. 
го ди не.

Ср би ја, и по ред два про ду же на ро ка, ни је под не ла про тив ту-
жбу!!!

Уме сто про тив ту жбе за зло чи не ге но ци да над Ср би ма, Ср би ја 
је 11. сеп тем бра 2002, по кре ну ла пи та ње не на дле жно сти Ме ђу на-
род ног су да прав де у Ха гу. Ов де тре ба има ти у ви ду ва жну чи ње ни-
цу, да је Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу упу тио на лог Ју го сла ви ји/
Ср би ји да под не се про тив ту жбу-пре не го што се по ста ви пи та ње 
ње го ве над ле жно сти да су ди по ту жби Хр ват ске. То је очи глед-
но био ја сан сиг нал да тре ба под не ти про тив ту жбу. Прав ни тим 
Ср би је се по на шао су прот но, за сту пао је став , да би под но ше ње 
про тив ту жбе зна чи ло при зна ње над ле жно сти Ме ђу на род ног су да 
прав де у Ха гу.

Ср би ја је де сет го ди на би ла убе ђе на да у Ха гу не ће би ти су ђе-
ња. Не зна мо чи ме се ру ко во дио струч ни тим Ср би је ин си сти ра њем 
на не на дле жно сти Су да. Ми лан Бу ла јић, наш по зна ти струч њак за 
ме ђу на род но пра во и ду го го ди шњи ди пло ма та у ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма, ис ти че: „Умје сто што су др жав ни ци Ср би је, по сли је 
2000. го ди не го во ри ли да пред ност тре ба да ти ми ру, по ми ре њу итд, 
они су, по сле хр ват ске ту жбе, мо ра ли под ни је ти про тив ту жбу. Нај-
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ма ње је, у тим тре ну ци ма, би ло мје ста при го во ру на над ле жност 
Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу. 

На и ме, при го вор Ср би је гла си да Ср би ја ни је би ла уго вор на 
стра на-по себ но пре ма Чла ну IX Кон вен ци је УН за ка жња ва ње и 
спре ча ва ње ге но ци да!!! Прав ни аген ти Ср би је су те жи ште ста ви ли 
на фор мал но прав не раз ло ге, иг но ри шу ћи су штин ски ин те рес Ср ба 
за ка жња ва ње по чи ни о ца ге но ци да (Ју го сла ви је је би ла јед на од 
ак тив них уче сни ка у пре го ва ра њу и из ра ди тек ста Кон вен ци је о 
ге но ци ду)“.22) 

Уме сто да ту жбу Хр ват ске схва ти као је дин стве ну при ли ку да 
се на све тлост да на из не су сви хр ват ски зло чи ни над Ср би ма то-
ком 20. ве ка, као шан су да се ар гу мен то ва но пред су дом рас пра ве 
хр ват ско-срп ски од но си, прав ни тим Ср би је је нео д го вор но кал-
ку ли сао „игра ју ћи“ на ла жну ми ро љу би вост и тру ли ком про мис. 
На исти на чин де ло ва ла је и срп ска штам па. Са оп ште ње Ме ђу на-
род ног су да прав де о за ка за ној рас пра ви по во дом хр ват ске ту жбе 
у ве ћи ни срп ских но ви на ни је ни по ме ну то. Да не ма „Прав де“ и 
„Бли ца“, у Ср би ји не би ни зна ли да је по че ла рас пра ва по ту жби 
Хр ват ске про тив Ср би је за зло чин ге но ци да. Па и не по сред но пред 
рас пра ву, за ка за ну за вре ме од 26. до 30. ма ја 2008,срп ски прав ни 
аген ти су над ме но на го ве шта ва ли по бе ду.  „Прав да“ од 22. апри ла 
2008, о по чет ку рас пра ве по ту жби Хр ват ске оба ве шта ва: „Ва ра ди 
уве рен у по бе ду Ср би је у Ха гу“.23)  

У „Прав ди“ је још на ве де но: „Шеф струч ног ти ма Ср би је у 
Ме ђу на род ном су ду прав де, проф. др Ти бор Ва ра ди, из ја вио је да 
ће пред сто је ћа рас пра ва по ту жби Хр ват ске про тив СР Ју го сла ви је, 
за ге но цид, би ти по све ће на ис кљу чи во над ле жно сти Су да и при-
хва тљи во сти пред ме та“. Ва ра ди је том при ли ком ре као: „Ми и да-
ље ин си сти ра мо на то ме да Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу ни је 
над ле жан у овом спо ру. Ствар је сло же на прав но, прав но ком пли-
ко ва на, а ве ру јем да ће од лу ка би ти до бра за нас“.24)

Ова кви ста во ви срп ског струч ног ти ма про ис ти чу из по ми ри-
тељ ске и „из ви ња ва ју ће“ срп ске по ли тич ке стра те ги је, ко ја на жа-
лост не ужи ва ни ка кав ре спект хр ват ске-ту жи лач ке стра не. Ова-
ква, у су шти ни нео д го вор на и не мо рал на, срп ска по ли ти ка би ће 
на ста вље на и на кон под но ше ња про тив ту жбе, по што се у ме ђу вре-
ме ну Суд про гла сио над ле жним за хр ват ску ту жбу, отво ре но се за-
22) Ми лан Бу ла јић, Нав. де ло, стр. 517
23) Ви ди: Правда, 22. април 2008, стр. 3.
24) Исто



стр:305-334.

- 321 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

ла жу ћи за од у ста ја ње од суд ског по ступ ка, при ста ју ћи на ван суд-
ско по рав на ње.

Став срп ске стра не мо же се ви де ти из ија ве пред сед ни ка Ре-
пу бли ке Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, на Дан про бо ја за то че ни ка Ја се-
нов ца-22. апри ла 2008. го ди не, об ја вље ну у „Сло бод ној Дал ма ци-
ји“: „Да би отва ра ње за хтје ва за ком пен за ци је срп ским жр тва ма 
Ја се нов ца, по ве ћа ло про бле ме у ре ги ји и зна чи ло вра ћа ње Дру гом 
свјет ском ра ту, док се рје ша ва ју пи та ња из по сљед њег ра та и ула жу 
на по ри у по мир бу“.25)

Усле ди ло је пи та ње: „Је су ли ика да пла ће не ком пен за ци је за 
го то во је дан ми ли јун Ср ба, ко је су уби ли хр ват ски на ци сти у Ја се-
нов цу?“, Та дић је од го во рио да „Ни тко не зна ко ли ко је би ло жр-
та ва (!!!) и да би вра ћа ње Дру гом свјет ском ра ту са мо по ве ћа ло 
про бле ме у ре ги ји“ (!!!). Пред сед ник Ср би је пред ла же да би „са-
да оби те љи жр та ва тре ба ло да на ђу не ко рје ше ње за те слу ча је ве“ 
(!!!), што зна чи да се др жа ва Ср би ја огра ђу је од за сту па ња ин те ре-
са Ср ба-жр та ва хо ло ка у ста“!26)

Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству, у пи сму пред-
сед ни ку Ср би је, Бо ри су Та ди ћу, од 23. апри ла 2008. го ди не под се ћа 
„да је Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка обе ште ти ла је вреј ске жр тве и 
обе ште ти ла чла ни це Са ве зни ка из Дру гог свет ског ра та, па то ни-
је по ре ме ти ло ме ђу др жав не од но се у Евро пи. На про тив, пра вед на 
осу да СР Не мач ке за зло чи не ге но ци да је учвр сти ла са рад њу и раз-
у ме ва ње ме ђу европ ским и пре ко мор ским др жа ва ма“.27)

СРБИЈАХРВАТСКОЈИЗВИЊЕЊЕИМЕСТОНЕСТАЛНОГ
ЧЛАНАУСБ-АХРВАТСКАСРБИЈИПРИЗНАЊЕ

НЕЗАВИСНОСТИКОСОВА

Са мо не у пу ће ни у срп ско-хр ват ске од но се, да се за др жи мо на 
тој ква ли фи ка ци ји, мо гли су пред ло жи ти Хр ват ску а не Че шку као 
ње ног про тив кан ди да та, у са став не стал них чла ни ца Са ве та без-
бед но сти УН-а. То је учи ни ла Вла да Ср би јеи тај нео бја шњив по-
сту пак  се ту ма чи као из раз до бро су сед ске са рад ње и раз у ме ва ња. 
Оче ки ва ло се ваљ да да ће тај чин со ли дар но сти омек ша ти „бив шу 
бра ћу“, да и они по ву ку ре ци про чан по тез у ви ду по вла че ња ту жбе 
за ге но цид или да поч ну при ме њи ва ти Спо ра зум о нор ма ли за ци ји 
25) SlobodnaDalmacija, 23. април 2008, стр. 4-5.
26) SlobodnaDalmacija, исто
27) Ви ди сајт Вла де РСК од 23. апри ла 2008.
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од но са. Ни шта од то га! На про тив! Хр ват ска се свр ста ла у др жа-
ве ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва28), пре кр ши ла Спо ра зум о 
нор ма ли за ци ји од но са са Ср би јом, гру бо на ру ша ва ју ћи су ве ре ни-
тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је.

По ста вља се пи та ње за што срп ска власт ни је ту жи ла Сло ве-
ни ју ко ја је у тре нут ку при зна ња Ко со ва  пред се да ва ла Европ ском 
уни јом, или Хр ват ску, ко ја је про те ра ла  го то во све Ср бе из Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не. За што Ср би ја за уз врат ни је при зна ла Вла ду 
РСК и Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну јер су Ср би кра ји шни ци, за раз-
ли ку од Шип та ра са  Ко со ва, има ли пра во на са мо о пре де ље ње, и 
по том осно ву за сно ва ли сво ју др жа ву, ко ју су Хр ва ти уз по моћ За-
па да и Ва ти ка на не ми ло срд но уни шти ли. Ти ме би Ср би ја на прав-
ни те рен из не ла све чи ње ни це у раз би ра спа ду ју го сло вен ске др жа-
ве. Пред ност ту жбе је у то ме што под ра зу ме ва ја сан од го вор у ви ду 
пре су де. Уме сто то га има мо го то во не ве ро ва тан па ра докс, сву где, 
али не и у хр ват ској по ли ти ци: Хр ват ска је ту жи ла Ср би ју за из гон 
Ср ба из Кра ји не?!  Ср би ја се и овом при ли ком до след но па ци фи-
стич ки по на ша, сле по се др жи ме ђу на род ног пра ва, од у ста ју ћи  од 
про тив ту жбе за ге но цид  Хр ва та над Ср би ма то ком це лог 20. ве ка 
и, да не би озло је ди ла Хр ва те, ин си сти ра са мо на „Олу ји“. 

Хр ват ска је, без сум ње, др жа ва ко ја је од го вор на за ве ли ке раз-
ме ре зло чи на ге но ци да над Ср би ма, Ро ми ма и Је вре ји ма у Дру гом 
свет ском ра ту, јер је на след ник фа ши стич ке Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске, ко јој, као су на след ни ка, тре ба при до да ти и Му сли ман-
ско-хр ват ску фе де ра ци ју Бо сне и Хер це го ви не. Зна чи, ту жба Вла де 
Ср би је би мо ра ла, по ред хр ват ског зло чи на ге но ци да и ет нич ког 
чи шће ња над Ср би ма, од 1991. до 1995. го ди не, да са др жи (као 
нај ва жни ји по да так) зло чин ге но ци да Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
над Ср би ма, Ро ми ма и Је вре ји ма у Дру гом свет ском ра ту, од 1941. 
до 1945. Ову ту жбу, као су ту жи о ци, тре ба ло би да пот пи шу вла де: 
28) Као од ла зе ћи пред сед ник Хр ват ске Стје пан Ме сић је још јед ном де мон стри рао сво ју 

и хр ват ску ан ти срп ску по ли ти ку, по се тив ши 7. ја ну а ра 2010. го ди не  не ле гал не ин-
сти ту ци је НА ТО др жа ве Ко со во. Том при ли ком је ре као: „С по себ ним за до вољ ством 
обра ћам се да нас, при го дом пр вог слу жбе ног по сје та јед но га хр ват ског пред сјед ни ка 
Ре пу бли ци Ко со во, чла но ви ма нај ви ше га пред став нич ко га ти је ла нај мла ђе др жа ве не 
са мо ре ги је, не го и Евро пе, у исто ври је ме и др жа ве нај ста ри јег на ро да ово га ди је ла 
Ста ро га Кон ти нен та“. Иако га бе о град ски ре жим до жи вља ва као парт не ра у ре ги ји и 
у евро-атлант ским ин те гра ци ја ма, Ме си ће ва по ру ка из При шти не ви ше је не го ја сна 
– као што је 90-их раз гра ђи вао СФРЈ, же ља му је  да то исто учи нии са Ср би јом и он 
то не кри је. Сре ди ном ја ну а ра 2010.  Ме сић је је из ја вио да би у слу ча ју да Ре пу бли ка 
Срп ска одр жи ре фе рен дум  ко јим би се на ру шио Деј тон ски спо ра зум, по слао вој ску у 
Ре пу бли ку Срп ску и пре се као ко ри дор код Брч ког.



стр:305-334.

- 323 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Ре пу бли ке Срп ске, па и Вла да Цр не 
Го ре, ако би то при хва ти ла, јер су хр ват ске ору жа не сна ге у Дру гом 
свет ском ра ту уби ја ле и ци ви ле у Цр ној Го ри. 

Јер, 700.000 уби је них Ср ба, 30.000 Је вре ја и 80.000 Ро ма ни је 
из раз „срп ског ми та о Ја се нов цу“. Иако да нас не ки хр ват ски исто-
ри ча ри ума њу ју број жр та ва хр ват ског ге но ци да и, по пут Слав ка 
Голд штај на, го во ре о бро ју 80-100 хи ља да уби је них (Туђ ман је у 
„Бес пу ћу по ви је сне збиљ но сти“ из нео ци фру од 30.000, ка сни је је 
ту број ку по ди гао на 70.000), свет је оба ве штен о ствар ном оби му 
овог зло чи на. Хр ва ти би да за та шка ју ре зул тат до ко јег је до шла 
„Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске“ 1947. го ди не. Ова ко ми си ја, са ста-
вље на од Хр ва та, ут твр ди ла је да су уста ше у Ја се нов цу уби ле из-
ме ђу 500 и 600 хи ља да љу ди. Углав ном Ср ба. Нај зад, за хва љу ју ћи 
по мо ћи Ми ла на Бу ла ји ћа, пред сед ни ка Фон да за ис тра жи ва ње ге-
но ци да, у Њу јор ку је по диг ну то обе леж је Ја се но вач ким жр тва ма, о 
че му се ма ло зна. Наспоменикужртвамаусташкоггеноцидауло-
горуЈасеновацуБруклинпарку,урезанојеповодом60-годишњице,
априла2005.године„стотинехиљадаСрба,ЈеврејаиРома,каои
антифашистамногихнационалности“.29)

 При ли ком бо рав ка у За гре бу 24. ју на 2007. го ди не пред сед ник 
Ср би је пре ко Хр ват ске ра дио те ле ви зи је „ис при чао се“ Хр ват ској 
„за не сре ће ко је су им на ни је ли Ср би“.30)

„Свим гра ђа ни ма Хр ват ске и свим при пад ни ци ма хр ват ског 
на ро да ко је су учи ни ли не срећ ни ма при пад ни ци мо га на ро да, упу-
ћу јем из ви ње ње и пре у зи мам за то од го вор ност“.31) Та дић се од-
лу чио на овај ко рак и по ред из ви ње ња ко је је ис пред за јед нич ке 
др жа ве Ср би је и Цр не Го ре упу тио њен пред сед ник Све то зар Ма-
ро вић 11. сеп тем бра 2003. го ди не.

Хр ват ски пред сед ник Стје пан Ме сић ни је се из ви нио за по-
би је не и про те ра не Ср бе, већ је од го во рио  уз нај те же оп ту жбе да  
„све тре ба по ста ви ти на сво је мје сто“. На Бе о град ској те ле ви зи ји, 
у при су ству пред сед ни ка Та ди ћа,  Ме сић по ру чу је да Ср би тре ба 
да при зна ју ге но цид у Сре бре ни ци, а што се ти че  “Олу је”-  “то 
29) Ин тер вју Ми ла на Бу ла ји ћа Православљу, Исти на ће нас осло бо ди ти, аутор: Сла ви ца 

Ла зић, Но ви не Срп ске Па три јар ши је, бр. 1010, 15. април 2009.
30) An dro Ber nar dič, Pred sjed nik Sr bi je go sto vao na emi si ji Ne dje ljom u dva’. Ta dić: „Pre u zi-

mam na se be od go vor nost za zlo či ne Sr ba, ali svat ko sno si kri vi cu«, Večernjilist,Za greb, 
24.06.2007.

31) Pred sjed nik Sr bi je Bo ris Ta dić, 23. 06. 2007.
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је би ла за ко ни та ак ци ја хр ват ске вој ске за осло бо ђе ње узур пи ра не 
те ри то ри је“.

Сам крај Ме си ће вог ман да та обе ле жи ло је не ко ли ко ја сних по-
ли тич ких про во ка ци ја. Јед на од њих је сма њи ва ње ка зне за го ди ну 
да на, Си ни ши Рим цу, осу ђе ном за уби ства над срп ским ци ви ли ма 
кра јем 1991. го ди не у за пад ној Сла во ни ји. Си ни ша Ри мац  је  при-
знао  и уче шће у уби ству срп ске по ро ди це Зец у За гре бу у де цем-
бру исте го ди не. Сма њи ва ње ка зне об ја вље но је 7. ја ну а ра, на дан 
пра во слав ног Бо жи ћа, чи ме је ср бо мр зач ка по ру ка би ла по ја ча на, 
а Ср би ма у Хр ват ској и Кра ји ни ја сно ста вио до зна ња да он ни је 
ни ка ка ав де мо крат ски пред став ник ка квим се пред ста вља, већ за-
штит ник нај ве ћих срп ских крв ни ка. 

При ли ком по се те хр ват ског пре ми је ра Иве Са на де ра Ср би ји 
са њим је до шао и ам ба са дор Хр ват ске у При шти ни, Злат ко Кра-
ма рић. Би ла је то пот пу но ја сна де мон стра ци ја хр ват ске по ли ти ке 
пре ма Ср би ји.

По зи ва ју ћи срп ске из бе гли це из Хр ват ске да про те сту ју про-
тив по се те хр ват ског пре ми је ра, пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Срп-
ске Кра ји не у про гон ству, Ми ло рад Бу ха, по звао је Вла ду Хр ват ске 
да вра ти устав ни по ло жај дво на ци о нал не хр ват ско-срп ске др жа ве; 
Вла ду Ср би је да при зна не за ви сност Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у 
ко јој су жи ве ли Ср би  и пре Хр ва та, у вре ме Вој не кра ји не чи ји је 
РСК исто риј ски по то мак, по прин ци пу ре ци про ци те та, с об зи ром 
да је Вла да Хр ват ске при зна ла не за ви сност Ко со ва.

У про гла су је ре че но: „Зва нич на по се та пре ми је ра Хр ват ске, 
Иве Са на де ра, је на ја вље на као ко рак као по бољ ша њу и уна пре ђе-
њу од но са две ју зе ма ља. Ова ква ква ли фи ка ци ја су сре та два пре-
ми је ра је, у нај ма њу ру ку, по ра жа ва ју ћа за срп ске др жа ве и срп ски 
на род, јер Хр ват ска ни је по зва на на од го вор ност за би о ло шко уни-
ште ње Ср ба, Ро ма и Је вре ја у Дру гом свет ском ра ту и ни ко је не 
оба ве зу је да от кло ни по сле ди це зло чи на ге ни ци да и ет нич ког чи-
шће ња над Ср би ма Кра ји шни ци ма од 1990. до 1995. го ди не. Ова-
кав по сту пак је нај о чи глед ни ји на ста вак зло чи на ге но ци да над Ср-
би ма. Он омо гу ћа ва да Хр ват ска, не сме та но, про ду жа ва оку па ци ју 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и да не вра ћа у Устав др жа во твор ност 
срп ског на ро да...Због пот пу ног обес пра вљи ва ња Ср ба Кра ји шни ка 
Вла да и Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не по зи ва ју Кра ји шни-
ке и оста ле гра ђа не Ре пу бли ке Ср би је да до ђу на про тест ни ми тинг 
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про тив по ли ти ке Вла де Хр ват ске пре ма Ср би ма Кра ји шни ци ма-на 
дан до ла ска др Иве Са на де ра у Бе о град – 20. мар та 2009“.32)

До ми ни рао је тран спа рент на ко ме је пи са ло: „ПРИ ЗНА ЛИ СУ 
КО СО ВО –ПРИ ЗНАЈ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КУ СРП СКУ КРА ЈИ НУ“

Пред сед ник Ср би је, Бо рис Та дић, из нео је зва нич ни став Ср-
би је: „Хр ват ско при зна ње Ко со ва, за Ср би ју је би ло из у зет но те-
шко, уз на по ме ну, да ће „пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ре ша ва ти пред 
ме ђу на род но прав ним ин сти ту ци ја ма“!

За тим: „Не до во ди мо у пи та ње те ри то ри јал ни ин те гри тет дру-
гих др жа ва, јер су та кве иде је опа сне. Иде ја гра ни це Кар ло баг-Ви-
ро ви ти ца-је про шлост“.

Што се ти че ре ци проч ног при зна ња РС Кра ји не зва нич ни од-
го вор Ср би је је био да она сма тра Ср бе у Хр ват ској хр ват ским др-
жа вља ни ма, чи ме је ски ну то пи та ње при зна ња не за ви сно сти Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не.

Ни је тра же но од Хр ват ске да ре ци проч но из ја ви да Шип та ре 
на Ко со ву и Ме то хи ји сма тра за др жа вља не Ср би је.

ДУГПУТДОПРОТИВТУЖБЕИЛИ
НЕДОСТАТАКНАЦИОНАЛНОГСАМОПОШТОВАЊА

Да зва нич на Ср би ја не ра до при хва та хр ват ску ту жбу а ти ме 
и при ли ку да раш чи сти од но се са на след ни цом хр ват ске уста шке 
др жа ве ко ја је по би ла сто ти не хи ља да Ср ба, го во ри и ини ци ја ти ва 
Вла де Ср би је да Хр ват ска по ву че ту жбу, па ће он да и Ср би ја по-
ву ћи кон тра ту жбу, ко ја још ни је ни на пи са на!!! Пред сед ник Вла де 
Ср би је, Мир ко Цвет ко вић, уочи су сре та са сво јим хр ват ским ко ле-
гом Ивом Са на де ром, от крио је свој план: „Ср би ја ће по зва ти зва-
нич ну Хр ват ску да по ву че ту жбу про тив Ср би је за ге но цид, а на ша 
др жа ва ће у том слу ча ју, од мах по ву ћи кон тра ту жбу про тив Хр ват-
ске...Јед но од нај ва жни јих пи та ња је та ту жба. То је ве ли ка пре-
пре ка раз во ју до брих од но са. Да кле, по зва ће мо Хр ват ску да сво ју 
ту жбу за ге но цид про тив Ср би је по ву че из про це ду ре. Ср би ја би у 
том слу ча ју од мах би ла спрем на да по ву че сво ју кон тра ту жбу. То 
је мо гућ ност да, на ду жи рок, нор ма ли зу је мо од но се две ју зе ма ља 
и ја сно по ка же мо да смо као су се ди от кло ни ли ту пре пре ку, на сле-
ђе ну из бли ске про шло сти и на мет ну ту из по ли тич ких мо ти ва“.33)

32) Ви ди сајт Вла де РСК у про гон ству од 19. мар та 2009.
33) П. Ва си ље вић, “Ту жбе тре ба по ву ћи”, Новости, Бе о град, 19. март 2009, стр. 2.
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Ср би ја се, да кле, опет из ви ња ва и пред ла же по ми ре ње, а Хр-
ват ска во ди ра чу на са мо о сво јим ин те ре си ма. Ср би ја по ка зу је да 
ни је спрем на да се су о чи са утвр ђи ва њем од го вор но сти за ге но цид, 
не са мо у „Бље ску“ и „Олу ји“, већ од кле ро-уста шке НДХ до да-
нас.С дру ге стра не, хр ват ски пре ми јер Са на дер је за вре ме бо рав ка 
у Бри се лу из ја вио да „има ва жни јих те ма за би ла те рал не су сре те“ 
од пред ло га за по вла че ње ту жби!!!34) 

Су де ћи пре ма над ме ном уве ре њу Хр ват ске у оправ да ност и 
успех ту жбе и срп ске  из ви ња ва ју ће и без у слов не по мир љи во сти, 
сва је при ли ка да је  аутор овог жа ло сног сце на ри ја, ко јим се срп-
ске жр тве још јед ном уби ја ју  а срп ске др жа ве по ни жа ва ју, је дан 
– и да је то – Ва ти кан. На ова кав за кљу чак упу ћу је не ко ли ко чи-
ње ни ца: Вла да Ср би је је де сет го ди на иг но ри са ла хр ват ску ту жбу, 
а за тим у ду жем пе ри о ду за ма ја ва ла и ла жно ин фор ми са ла срп ску 
јав ност, ко ке ти ра ју ћи и ма шу ћи про тив ту жбом, два ме се ца на кон 
од ла га ња под но ше ња про тив ту жбе Вла да пред ла же по вла че ње не-
под не ше не про тив ту жбе, да би је ко нач но под не ла тек 4. ја ну а ра 
2010. го ди не; по се та пред сед ни ка Ср би је Бо ри са Та ди ћа Све тој 
сто ли ци и по зив упу ћен па пи да по се ти Ср би ју, не по сред но уочи 
смр ти па три јар ха Па вла; као и ор ке стри ра на ак ци ја „не вла ди ног 
сек то ра“, по сле из бо ра но вог па три јар ха Ири не ја, за што ско ри ју и 
без у слов ну по се ту па пе Ср би ји; нај зад, Ме ђу на род ни суд прав де у 
Ха гу је од ре дио но ве ро ко ве за ту жбе, Хр ват ској до  20. де цем бра 
2010, а Ср би ји до 4. но вем бра 2011, што не дво сми сле но упу ћу је на 
фа во ри зо ва ње ван суд ског по рав на ња.35) Сва је при ли ка да је од у-
ста ја ње од ту жби и по се та па пе Ср би ји, ко ју тре ба да ини ци ра Срп-
ска пра во слав на цр ква, пла ни ра но да се ре а ли зу је  у па ке ту. Ово ме 
34) „Sa na der uz dr ža no na Cve ko vi će vu iz ja vu“, Nezavisne,Ba nja Lu ka. На сај ту за гре бач ког 

Večernjeglistaсла те су по ру ке Са на де ру: „Hr va ti sma tra ju da je „srp sko pi ta nje“ za u vi jek 
ri je še no „Olu jom“,Иву Са на де ра упо зо ра ва ју да не сме по ву ћи ту жбу про тив Ср би је:
„Sr bi ja je ge no cid na. Sa na der ni je smio da ide u Be o grad! Tre ba tra ži ti od šte tu za uni šte no 
go spo dar stvo, po bi je ne po ro di ce. Mo je uni šte no dje tinj stvo“;„Sa mo ne ka pro ba da po vu če 
tu žbu za ge no cid! Svi mi bra ni te lji zna mo ko pro te stu je u Be o gra du“: „E, moj Sa na de ru, 
ni kad od te be po li ti ča ra i Hr va ta. Ne ma ski da nja op tu žni ce za ge no cid, jer ćeš i ti on da na 
sud“!....“Sr bi ja je ge no cid na“,Правда, Бе о град, 21-22. март 2009, стр. 3.

35) „...МСП је узео у об зир чи ње ни це из кон тра ту жбе ко ју је Ср би ја под не ла 4. ја ну а ра, 
у ко јој се од Су да тра жи да пре су ди и про гла си да је Хр ват ска пре кр ши ла оба ве зе из 
Кон вен ци је ти ме што је у то ку и по сле „Олу је“, у ав гу сту 1995, на ме ра ва ла да уни шти 
срп ску на ци о нал ну и ет нич ку гру пу ко ја је жи ве ла у Кра ји ни уби ја њем при пад ни ка 
те гру пе, иза зи ва њем озбиљ них те ле сних и мен тал них по вре да чла но ви ма гру пе и на-
мер ним под вр га ва њем чла но ва гру пе жи вот ним усло ви ма ко ји је тре ба ло да до ве ду до 
њи хо вог де ли мич ног уни ште ња-на ве де но је у са оп ште њу.

 У са оп ште њу се под се ћа да Ср би ја од Хр ват ске тра жи да „при хва ти по сле ди це сво јих 
ме ђу на род но не за ко ни тих де ла“. Новости, Бе о град, 19. фе бру ар 2010, стр. 2.
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за са да као пре пре ка сто ји имо ви на Ср ба у Хр ват ској и Кра ји ни, од 
чи јег обе ште ће ња би се или од у ста ло или би оно би ло сим бо лич-
ког зна ча ја.Та ко је, из гле да, за ми шље на нор ма ли за ци ја и кон со ли-
да ци ја хр ват ско-срп ских од но са.  

Раз мо три ће мо још два пи та ња: ка ко на ту жбу и про тив ту жбу 
гле да струч на јав ност у Ср би ји, а ка ко они ко јих се овај суд ски по-
сту пак жи вот но и суд бин ски не по сред но ти че Ср би из Хр ват ске и 
Кра ји не?

Про фе сор Ра до слав Сто ја но вић, шеф ти ма за од бра ну Ср би је 
и Цр не Го ре по ту жби БиХ за ге но цид пред Ме ђу на род ним су дом 
прав де, ка же: „Оно про тив че га сам ја, и за то не ћу уче ство ва ти у 
то ме, то је да се под но си про тив-ту жба про тив Хр ват ске, та ко ђе за 
ге но цид, јер ће мо ми ту ту жбу из гу би ти, као што ће Хр ва ти из гу-
би ти сво ју ту жбу. За што он да гу би мо вре ме?! 36)

Ми лан Бу ла јић нас под се ћа, да је уме сто су о ча ва ња са ту жбом 
про тив Ју го сла ви је-Ср би је од стра не му сли ман ске БиХ за зло чи не 
ге но ци да (1993) прав ни агент, про фе сор пра ва пред ла же ди пло мат-
ске пре го во ре („une so lu tion di plo ma ti que de nos con flicts”)37). Ми-
ни стар ино стра них по сло ва Го ран Сви ла но вић је, пре ко прав ног 
аген та проф. др Ти бо ра Ва ра ди ја, јед но став но по ву као про тив ту-
жбу без усло ва, ве ро ват но у на ди, да ће му сли мабнска БиХ по ву ћи 
основ ну ту жбу.38)

Про фе сор Во јин Ди ми три је вић, ди рек тор Бе о град ског цен тра 
за људ ска пра ва, та ко ђе по др жа ва по вла че ње ту жбе и про тив ту жбе, 
сма тра ју ћи „да ни хр ват ска ту жба ни евен ту ал на срп ска про тив ту-
жба не би има ле из гле да на успех“.39)

По зна ти хр ват ски адво кат Ан то Но би ло сма тра „да ге но ци да 
ни је би ло ни са хр ват ске, али ни са срп ске стра не, да ту жба и кон-
тра ту жба не ма ју сми сла“.

Срп ски на род из Хр ват ске и Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не про-
те ран са свог ог њи шта у Ср би ју, Ре пу бли ку Срп ску, европ ске и 
пре ко мор ске зе мље за ин те ре со ван је за по ди за ње ту жбе за ге но цид 
про тив Хр ват ске и за пре па шћен ње ном по ли ти за ци јом од стра не 
вла сти у Бе о гра ду. На зах тев мно гих срп ских ин те лек ту а ла ца и 
удру же ња у све ту, Вла да Ре пу бли ке Срп ске  Кра ји не у про гон ству 
36) Press klub – B92, Ми ли ца Ду чић-Ча вић, “Хр ват ска ће из гу би ти ту жбу за ге но цид”, Бе-

о град, 14. јун 2009.
37) Пи смо аген та Ср би је-Цр не Го ре, од 24. но вем бра 2003. 
38) Пи смо аген та Ср би је-Цр не Го ре, од 22. ок то бра 2003.
39) М. П. Р., “По вла че ње ту жби за бо ље од но се”, Политика, Бе о град, 20. март, 2009, стр. 5.
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са чи ни ла је пе ти ци ју  ко ја се пот пи су је у свим ме сти ма у Ср би ји и 
Ре пу бли ци Срп ској. Њен са др жај је сле де ћи:   

„Ми до ле пот пи са ни зах те ва мо да Ре пу бли ка Ср би ја без у слов-
но оста не при ту жби про тив Хр ват ске за зло чин ге но ци да по чи њен 
над срп ским на ро дом. Зах те ва мо да Скуп шти на Ср би је до не се од-
го ва ра ју ћу ре зо лу ци ју“.

По зна ва о ци хр ват ско-срп ских од но са уоча ва ју два ак ту ел на 
фе но ме на, ко ји се  од и гра ва ју у Хр ват ској  а ве за ни су за ту жбе. 
Пр ви је ве зан за по сту пак ко ји Ри мо ка то лич ка цр ква и хр ват ски 
би ску пи во де у про це су про гла ша ва ња Сте пин ца за све ца, ко ји је 
већ унет у ка то лич ки ка лен дар као „бла же ник“, а дру ги пред ста вља 
по ку шај ус по ста вља ња Хр ват ске пра во слав не цр кве, по узо ру на 
Па ве ли ће ву Хр ват ску пра во слав ну цр кву из пе ри о да НДХ. И јед но 
и дру го пред ста вља гру бо фал си фи ко ва ње исто ри је и обе сми шља-
ва ње срп ских жр та ва.

Јед ну од нај дра стич ни јих не и сти на је из го во рио, 10. фе бру а ра 
2010, у Кар лов цу, вој ни ор ди на риј би скуп у Хр ват ској, Ју рај Је зе-
ри нац. На вер ској про сла ви по све ће ној ри мо ка то лич ком хр ват ском 
кар ди на лу, Алој зи ју Сте пин цу, би скуп Је зе ри нац је ис та као, да је 
кар ди нал Алој зи је Сте пи нац спа сао мно ге Ср бе, Ро ме и Је вре је – 
осу ђе не (по ра сним за ко ни ма НДХ) на би о ло шко ис тре бље ње у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. 

Оби ље исто риј ске гра ђе и ли те ра ту ре, ка ко до ма ће та ко и стра-
не, не дво сми сле но ука зу је да је за гре бач ки кар ди нал Алој зи је Сте-
пи нац је дан од нај од го вор ни јих за спро во ђе ње би о ло шког ис тре-
бље ња Ср ба, Ро ма и Је вре ја, јер су ор га ни Ри мо ка то лич ке цр кве у 
Хр ват ској, па и све ште ни ци, мо на си и мо на хи ње би ли ан га жо ва ни 
на на о ру жа ва њу хр ват ске вој ске, а сто ти не све ште них ли ца је ру-
ко во ди ло ак ци ја ма уби ја ња ци ви ла у кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
смр ти и на дру гим стра ти шти ма. Ка то лич ки све ште ник фра Ми ро-
слав Мај сто ро вић-Фи ли по вић је био и ко ман дант Кон цен тра ци о-
ног ло го ра смр ти у Ја се нов цу. 

По се би се раз у ме, да се ова ко оп ште ан га жо ва ње ри мо ка то-
лич ких све ште ни ка, мо на ха и мо на хи ња на ис тре бље њу Ср ба, Ро-
ма и Је вре ја не би мо гло оба вља ти, да се то ме су прот ста вљао кар-
ди нал Алој зи је Сте пи нац, јер је био на нај ви шем вер ском по ло жа ју 
Ри мо ка то лич ке цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.
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У Хр ват ској се пред у зи ма но ви вер ски зло чин над пра во слав-
ним Ср би ма - осни ва њем „Хрватскеправославнецркве“. 40) На-
ме ра  је, да се по ред 30.000 пре ве де них Ср ба у Ри мо ка то лич ку ве ру, 
пре о ста ли Ср би у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и Хр ват ској учла не 
у „Хр ват ску пра во слав ну цр кву“ и да се, на тај на чин, оне мо гу ћи 
Ср би ма да ис по ве да ју ве ру у хра мо ви ма Срп ске пра во слав не цр-
кве. 

Син таг му „пра во слав ни Хр ва ти“пр ви је упо тре био пра ваш 
Еуген Ква тер ник41) у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, а у жи вот про вео 
дру ги пра ваш, а за тим уста ша-Ан те Па ве лић, ус по ста вља њем Хр-
ват ске пра во слав не цр кве42) 1942. го ди не. Ову иде ју при хва ти ли су 
не ки во де ћи хр ват ски по ли ти ча ри из вре ме на хр ват ског оса мо ста-
ље ња, а ак ту ел на је, као што ви ди мо, и да нас. 

На кра ју овог члан ка, а по во дом на ме ре, не и оба ве зе, скуп-
шти не Ре пу бли ке Ср би је да до не се ре зо луц, сма тра мо да тре ба ис-
та ћи сле де ће: Ако смо оба ве зни, а је смо, да зло чин ге но ци да по не-
40) За са да се ра ди о „Хр ват ској пра во слав ној за јед ни ци“, ко ја би за пет го ди на, ко ли ко је 

рок за ре ги стра ци ју не ке ор га ни за ци је, пре ра сла у „Хр ват ску пра во слав ну цр кву“.
41) Ви ди о то ме ви ше: Мом чи ло Су бо тић, ХрватииБосна.ГеополитичкезамислиуХр-

ватскојпремаБоснииХерцеговини, по гла вље: ХрватскиписцииполитичариоБосни
иХерцеговини, део: Ве ли ко хр ват ске иде је Стар че ви ћа, Ква тер ни ка и Фран ка, Бе ли ан-
ђео, Ша бац, 2002, стр. 71-77.

42) Ра ди за ти ра ња Срп ске пра во слав не цр кве и кро а ти за ци је срп ског на ро да, уста ше су 
по чет ком ју на 1942. го ди не оно ва ле Хр ват ску пра во слав ну цр кву, и на ме сто па три јар-
ха по ста ви ли ру ског еми гран та, ар хи е пи ски о па Гер мо ге на, Гри го ри ја Ива но ви ча Мак-
си мо ва. Овим на сил ним, ге но цид ним чи ном ус по ста вљен је и прак тич но при ме њен 
трет ман Ср ба у Хр ват ској као „пра во слав них Хр ва та“ и та ко ус по ста вљен кон ти ну и тет 
Ква тер ни ко ве и Су пи ло ве иде је, ко ју ће при хва ти ти во де ћи хр ват ски пи сци и по ли ти-
ча ри де ве де се тих го ди на 20. ве ка у вре ме хр ват ског про тив у став ног и на сил ног от це-
пље ња од СФРЈ. Ме ђу ви ше од 700.000 жр та ва уста шког зло чи на ге но ци да, уби је на су 
и три срп ско-пра во слав на епи ско па (ба ња луч ки Пла тон Јо ва но вић, гор њо кар ло вач ки 
Са ва Тр ла јић и да бро бо сан ски Па тар Зи мо њић) док је че твр ти (за гре бач ки До си теј) 
од по сле ди ца уста шког ба ти на ња по сле не ко ли ко ме се ци умро у Бе о гра ду. Ви ди наш 
рад: Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски екс пе ри мент“. Пр ва, дру га, тре ћа 
Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004, део: Од Ба но ви не Хр ват ске до НДХ, стр. 46-61,као 
и ши ру ли те ра ту ру о то ме: Вељ ко Ђу рић, Уста ше и пра во сла вље, Бе ле тра, Бе о град, 
1989; Дра го љуб Жи во ји но вић, Ва ти кан, ка то лич ка цр ква и ју го сло вен ска власт 1941-
1958, Бе о град, 1994; Фи кре та Је лић-Бу тић, нав. де ло; Ва са Ка зи ми ро вић, НДХ у све тлу 
не мач ких до ку ме на та и днев ни ка Гле за фон Хор сте на уа, Бе о град, 1987; Ко стић Ла зо, 
Хр ват ска звер ства у по след њем ра ту пре ма из ја ва ма њи хо вих са ве зни ка, Чи ка го, 1974; 
Кри зман Бог дан, Ан те Па ве лић и уста ше, За греб, 1986; Ми ље вић И. Ми лан/ Су бо тић 
М. Дра ган, Срп ско-хр ват ски од но си у XX ве ку, не пре ки дан ла нац ге но ци да Хр ва та над 
Ср би ма 1914-1941-1991..., Бе о град, 1997;  Vik tor No vak, Mag num Cri men-po la vi je ka 
kle ri ka li zma u Hr vat skoj, Be o grad, 1986; Ми ха и ло Ста ни шић, Ге но цид над Ср би ма-бит-
на од ред ни ца ра за ра ња Ју го сла ви је, ВИГ, Бе о град, 1995.
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се од ре ђе ни сим бол, он да је нај при род ни је да то бу де ме сто у ко јем 
су му раз ме ре би ле нај ве ће и уби ја ње ци ви ла нај мон стру о зни је.

Ци ви ли за циј ска је оба ве за, да се као сим бол са ти ра ња јед ног 
на ро да озна чи за ме сто зло чи на ге но ци да Кон цен тра ци о ни ло гор 
смр ти у Ја се нов цу, по диг нут од стра не фа ши стич ке Не за ви сне Др-
жа ве Хр ват ске, у ко јем су уби ја не сто ти не хи ља да љу ди, укљу чу ју-
ћи и де цу нај мла ђег уз ра ста. Кад су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
на шле за сход но, да у Њу јор ку по диг ну спо ме ник ја се но вач ким жр-
тва ма, он да се јед но став но за кљу чу је, да су вла сти у Ср би ји по сту-
пи ле ве о ма нео д го вор но, од 1945. до да нас, кад на то стра ти ште, 
ужа сни је од оног у Аушви цу, ни су под се ти ле спо ме ни ком на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Оно што се до го ди ло са срп ским на ро-
дом у Хр ват ској и Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни од 1990. до 1995, па 
и по сле то га, пред ста вља  за вр ше так зло чи на ге но ци да из Дру гог 
свет ског ра та у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.

MomciloSubotic
CURRENTCROATIAN-SERBIANRELATIONS:ACTIONOF

LAWANDCROSS-ACTIONFORGENOCIDE
Summary

InthispaperauthoranalyzedcurrentCroatian-Serbianre-
lationsintimeduringandafterdisintegrationofYugoslav
state,incontextofCroatianActionofLawagainstFederal
RepublicofYugoslavia/SerbiaforgenocideofCroats,as
wellasa“conciliatory/placable”(???)Serbianpolitics
toward theCroatsand theirgenocideofSerbianpeople
duringtheSecondWorldWarintimeofPavelicandNDH,
whosecontinuationcameinTudjman’sHDZCroatiafrom
1990to1995,whenthecrimeofgenocideandethniccle-
ansing of Serbs fromKrajina, that had started in 1941,
wasfinished.InthepaperthereisanalyzedalsotheCroa-
tian-Serbianagreementonnormalizationoftherelations,
thenCroatianrecognitionofindependenceofKosovoand
in theendthecross-actionofSerbia forgenocideof the
SerbsinCroatiaandKrajinabytheCroatsinlastwar.
KeyWords:Croatia,genocide,Serbs–RepublicofSrp-
skaKrajina,Serbia,agreementonnormalization,action
oflaw,CroatianrecognitionofindependenceofKosovo,
cross-action
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Resume
AdirectcauseofCroatian-Serbianconflictfrom1990to
1995 has roots in a decision ofCroatian parliamentary
majority toabolish constitutive statusofSerbianpeople
andreduceittothestatusofnationalminority.Thatwas
afirstobjectiveofTudjman’sneo-ustasharegime;theoth-
er onewas the expelling of the Serbs fromCroatia and
Republic of Srpska Krjaina, that even Pavelic had not
achieved before that in the past. In constitutional sense
Croatiawasabi-national stateof theCroatsandSerbs
inthesamewaythatBelgiumisthestateoftheFlemings
andWalloons.CanweimaginethereactionsofEuropean
andworldpublicsincasethattheFlemingskilledorex-
pelledtheWalloons?Horrible!Andthatiswhatexactly
theCroatsdid to theSerbs fromKrajina.Consequences
ofthepersecutionoftheSerbsaregenocideonesandare
arelapseof1941;Tudjmancompletedthecriminalactof
Pavelic.
New“democratic”Croatiawithout theSerbshasfirstly
signed theAgreementonnormalizationofrelationswith
FederalRepublicofYugoslavia/Serbia,inwhichaprovi-
siononmutualrespectof the twostatesas independent,
sovereignandequalstateswithintheirinternationalbor-
dersisacrucialone.IthasnotbeenobeyedbyCroatia,in
particulartheprovisionsregardingSerbianKrajinarefu-
gees,andwithitsrecognitionofindependencyofKosovo,
itgreatlydamagedsovereigntyandterritorialintegrityof
Serbia.Serbia reacted inamildway, insteadofmaking
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immediaterecognitionoftheGovernmentoftheRepublic
ofSrpskaKrajinainexileandtheRepublicofSrpskaKra-
jinaonthebasisofinternationallawandYugoslavCon-
stitutionandthestateoftheKrajinaSerbsintheConstitu-
tionoftheSocialistRepublicofCroatia.
Onceagainthestateleadershipshoweditsnationaland
state-related irresponsibility: it forgave Croatia for its
genocideoftheSerbianpeopleintimeoftheIndependent
StateofCroatiaintheSecondWorldWar,whenthismon-
strousCroatianstatemurderedhundredsofthousandsof
theSerbsandthetensofthousandsoftheJewsandRomas.
ThencameaCroatiancriminalparadox:intimeofbes-
tialbombingaggressiononFederalRepublicofYugosla-
viabyNATOwithstrategicobjectiveofdissappropriation
ofKosovoandMetohija–theCroatslodgedacomplaint
forgenocideagainstSerbiaattheInternationalCourtof
JusticeinHague.TheleadershipofSerbiaagaindidnot
liveuptothemoment:thepublicwasdisinformedandde-
ceived that therewouldnotbe the trialatHagueatall,
because the Court did not have jurisdiction for it, and
whentheCourtdeclareditselftohavejurisdictionregard-
ing theCroatiancomplaint, it caught thegovernmentof
Serbiaunreadyandthegovernmentsearchedforallpos-
siblewaystowithdrawthecomplaints.Thegovernmentin
Belgradeoftentalksthatiswantsgoodneighboringrela-
tions,understandingandcooperationwithCroatia!That
is totallyallright!However,howcanbeestablishedthe
relationsthatarebasedonunpunishedgenocideandeth-
niccleansingof theSerbs fromKrajina, theonlyone in
Yugoslav“breakup”andthebiggestoneaftertheSecond
WorldWar.InthecaseofthecomplainttheSerbiangov-
ernmentdidnotseeahistoricalopportunitythatCroatia
finallybecomeresponsibleforthecrimeofgenocideofthe
Serbianpeopleduringthe20thcentury,andthenthatit,
onthebasisofCroatianrecognitionandrepentance,con-
solidatetherelationswithCroatia.

 Овај рад је примљен 11. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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Сажетак
Актуелнаглобалнадинамикаразвојатехнологијапо-
везаних са биолошким оружјем омогућава и дамале
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масовноуништење.Иакојеопасностодупотребеби-
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и укупног системског утицаја на међународну без-
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УВОДНОРАЗМАТРАЊЕ

Pрет ња упо тре бе оруж ја ма сов ног уни ште ња (ну кле ар ног, хе-
миј ског и/или би о ло шког) се зна чај но про ме ни ла од за вр шет ка 

Хлад ног ра та. И док за ну кле ар ну ва ри јан ту још увек мо же мо ре ћи 
да је ствар стра те гиј ског „екви ли бри ју ма“ су пер-си ла, до тле пре-
о ста ле две ва ри јан те пред ста вља ју „зли дух“ аси ме трич ног ра та. 
У том сми слу, јав ност ни ка да ни је би ла ви ше сен зи би ли зо ва на за 
чи тав низ пи та ња ко ја се ти чу би о ло шког оруж ја. Чи ње ни ца је, ме-
ђу тим, да се иде ја би о ло шког оруж ја мо же свр ста ти у „про то-кон-
цеп те“ ра то ва ња. По што је са вла дао лер неј ску Хи дру (ви ше гла ву 
во де ну не ман) ми то ло шки ју нак Хе ра кле је за тро вао сво је стре ле 
по та па ју ћи их у ње ну жуч и та ко по стао пр ви тво рац би о ло шког 
оруж ја ко ји је за бе ле жен у европ ској ли те ра ту ри (да иро ни ја бу де 
ве ћа, сам Хе ра кле је на стра дао од оде ће кон та ми ни ра не отров ном 
кр вљу кен та у ра Не са). Оста вља ју ћи по стра ни ми то ве (без об зи-
ра на њи хо ву по тен ци јал ну исто риј ску уте ме ље ност), пре XX ве ка 
упо тре ба би о ло шког оруж ја је има ла три глав на об ли ка: (1) на мер-
но тро ва ње хра не и во де са ин фек тив ним ма те ри ја лом; (2) упо тре-
бу ми кро ор га ни за ма и ток си на као де ла си сте ма на о ру жа ва ња; и 
(3) ко ри шће ње би о ло шким ма те ри ја лом за ра же них тка ни на.

Да на шња реч ток син по ти че од хе лен ске ре чи ток си кон, отро-
ва у ко ји су по та па ли вр хо ви стре ла, а ко ја је, опет, из ве де на из 
грч ке ре чи за стре лу – ток сон. Ски ти (5. век п.н.е.) су сво је стре-
ле ин фи ци ра ли та ко што су их ума ка ли у ме ша ви ну рас па да ју ћих 
те ла зми ја отров ни ца, људ ске кр ви и жи во тињ ске ба ле ге, ко ју су 
чу ва ли у за пе ча ће ним су до ви ма (та ква мик сту ра је го то во си гур но 
са др жа ва ла бак те ри је ган гре не и те та ну са – Clo stri di um per frin gins 
и Clo stri di um te ta ni).1) За Спар тан це се прет по ста вља да су то ком 
Пе ло по нен ског ра та (431-404. п.н.е.) за тро ва ли атин ске из во ре и 
иза зва ли смрт на хи ља де Ати ња на (што им је де гра ди ра ло ви со-
ку рат нич ко-етич ку ре пу та ци ју), Ри мља ни су ка та пул ти ра ли осе 
и стр шље не на не при ја те ље, те кон та ми ни ра ли бу на ре жи во тињ-
ским ле ше ви ма (ма да су ве ро ва ли да се „рат во ди оруж јем а не 
отро ви ма“), а Ха ни бал је 190. го ди не п.н.е. по бе дио у по мор ској 
1) Mayor, А. „Dirty Tricks in An ci ent War fa re.“ QuarterlyJournalofMilitaryHistory, 2, 1997, 

pp. 32-37.
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би ци пер га мон ског кра ља Еуме не са II та ко што му је на па лу бе 
бро до ва уба цио зе мља не вр че ве пу не зми ја отров ни ца.2) 

Ка сни је, у 14. ве ку, ви ше го ди шња мон гол ска оп са да гра да Ка-
фе ко ји је био под упра вом Ђе но ве, да на шња Фе о до си ја у ис точ-
ном Кри му, при ве де на је кра ју та ко што су те ла жр та ва ку ге (по ја-
ви ла се 1346. у мон гол ском та бо ру пре не та од стра не тр го ва ца из 
Ки не) ка та пул ти ра на у град. Они Ђе но вља ни ко ји су ус пе ли да по-
бег ну сво јим бро до ви ма вра ти ли су се у ма тич ну др жа ву окт о брa 
1347. до во зе ћи са со бом и за ра же не па цо ве (бо лест се пре не ла пре-
ко ује да Ори јен тал не па цов ске бу ве- Xe nopsylla che op sis). Ку га се 
про ши ри ла Евро пом и до се гла пан де миј ске раз ме ре, те усмр ти ла 
јед ну тре ћи ну ње не та да шње по пу ла ци је.3) Истом ме то дом су се ко-
ри сти ли и Ру си 1710. го ди не у естон ском Ре ва лу, мо дер ни Та лин, у 
ра ту про тив Шве ђа на. Со фи сти ци ра ни ји на чин је при ме ни ла бри-
тан ска вој ска ко ја је то ком фран цу ско-ен гле ског ра та (1754-1767) у 
Се вер ној Аме ри ци ин ди јан ским пле ме ни ма, са ве зни ци ма Фран цу-
за, раз де ли ла по кри ва че ко ри шће не од стра не за ра же них ве ли ким 
бо ги ња ма, што је ре зул то ва ло ве ли ком епи де ми јом и ви со ким сте-
пе ном смрт но сти аутох то ног ста нов ни штва.4) 

Нем ци су то ком I свет ског ра та на вод но узро ко ва ли ши ре ње 
ку ге у Пе тро гра ду и по ку ша ли да ко ри сте ко ле ру на ита ли јан ском 
фрон ту, док су њи хо ве тај не опе ра ци је ре зул то ва ле иза зи ва њем са-
ка ги је код фран цу ских му ла и ко ња, те ан трак са и сли нав ке код 
сто ке ко ја се из во зи ле из Аме ри ке (пре ње ног вој ног ан га жа ма на) 
у Евро пу (ко њи и кра ве) и из Ру му ни је у Ру си ју (ов це). Иако су 
ко њи у то вре ме пред ста вља ли ва жну ло ги стич ку ком по нен ту, с 
об зи ром на по зна ти ис ход ра та, не мач ке са бо та же ни су има ле зна-
чај ни ји ути цај.5) Пр ви по ку шај огра ни ча ва ња упо тре бе би о ло шког 
оруж ја пред ста вља Же нев ски про то кол из 1925. го ди не („Про то-
кол о за бра ни ко ри шће ња за гу шљи вих, отров них и оста лих га со ва 
2) Mayor, А. GreekFire,PoisonArrows&ScorpionBombs:BiologicalandChemicalWar-

fareintheAncientWorld. Over lo ok Press, New York, 2003; Ту ки дид Пелопонескират. 
Про све та, Бе о град, 1999.; и Chri stop her, G. W., Ci e slak, T. J., Pa vlin, J. A. и Eit zen, E. M. 
„Bi o lo gi cal War fa re: a hi sto ri cal per spec ti ve.“ JournaloftheAmericanMedicalAssociation, 
278, 1997, pp. 412-417.

3)  Der bes, V. J. „De Mus sis and the Gre at Pla gue of 1348: a for got ten epi so de in bac te ri o lo gi cal 
war.“ JournaloftheAmericanMedicalAssociation, 196, 1966, pp. 59-62

4) Po u pard, J. A. и Mil ler L. A. „Hi story of bi o lo gi cal war fa re: ca ta pults to cap so me res.“ у Zi-
lin skas R. A. (ed.) TheMicrobiologistandBiological DefenceResearch:Ethics,Politicsand
InternationalSecurity.Annаls of the New York Aca demy of Sci en ces, 666, 1992, pp. 9–20.

5) Wit co ver, J. SabotageatBlackTam:ImperialGermany’sSecretWarinAmerica,1914-1917. 
Al gon qu in Bo oks of Cha pel Hill, Cha pel Hill, 1989.
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и бак те ри о ло шких ме то да ра то ва ња“). Иако је за бра нио упо тре бу 
оруж ја, Же нев ски про то кол ни је спре чио њи хо во раз ви ја ње, про из-
вод њу и скла ди ште ње. До 2001. при сту пи ло му је 39 др жа ва, са 96 
зе ма ља ко је су га пот пи са ле али не и ра ти фи ко ва ле (ку ри о зум је да 
су САД то учи ни ла тек 1975.).

У пе ри о ду из ме ђу 1930. и 1940. ни јед на др жа ва ни је има ла 
та кав обим и ин тен зи тет про гра ма би о ло шког оруж ја по пут Ја па-
на. Ан га жо ва но је ви ше вој них је ди ни ца од ко јих је јед на по себ но 
по зна та: Је дин ца 731 ло ци ра на у ман џу риј ском гра ду Пинг Фа ну 
од 1932. го ди не би ла је „ла бо ра то риј ски ком плекс“ са пре ко 3000 
на уч ни ка и тех ни ча ра, 150 згра да и 5 пра те ћих кам по ва.6) Екс пе-
ри мен ти са ње са ди зен те ри јом, ко ле ром и ку гом пред ста вља ло је 
је дан део ње них за стра шу ју ћих ак тив но сти у окви ру ко јих је пре ко 
10 000 за тво ре ни ка из гу би ло жи вот (мно ги су би ли уби је ни по-
сле ин фек ци је због аутоп си је). Те сти ра ња су укљу чи ва ла и на па де 
на 11 ки не ских гра до ва рас пр ши ва њем кул ту ра ко ле ре, сал мо не ле, 
ку ге и ан трак са из ави о на, те из ба ци ва њем за ра же них бу ва (15 ми-
ли о на при ме ра ка по на па ду) за јед но са пи рин чем на ме ње ним за 
при вла че ње па цо ва ко ји су пла ни ра ни као пре но сни ци бо ле сти у 
људ ске за јед ни це. Ка да је 1941. по ред ци вил ног ста нов ни штва ко-
ле ром за ра же но и пре ко 1700 ја пан ских вој ни ка, ак тив но сти ово га 
ти па су пре ки ну те. Кра јем II свет ског ра та, у за ме ну за епи де ми о-
ло шке и бак те ри о ло шке по дат ке са ко јим су рас по ла га ли, САД-е су, 
пот пу но ци нич но, ам не сти ра ле ухап ше не ја пан ске на уч ни ке ко ји 
су уче ство ва ли у овим ужа са ва ју ћим ис тра жи ва њи ма, док је СССР 
сти гао до ин фор ма ци ја, ко ја је ка сни је ин кор по ри рао у сво је вој не 
био-про јек те, осва ја њем ком плек са Је ди ни це 731.7) Осим „ма ле“ 
ла бо ра то ри је осно ва не у Пољ ској на лич ну ини ци ја ти ву Хер ма на 
Ге рин га, због ди рек ти ве Адол фа Хи тле ра ко ја је за бра њи ва ла ис-
тра жи ва ње би о ло шког и хе миј ског оруж ја, ак тив но сти на ци стич ке 
Не мач ке на ово ме пла ну су би ле „ре ду ко ва не“: пре усред сре ђе не 
на етич ки нео прав дљи во и стра вич но про у ча ва ње па то ге не зе код 
при сил но за ра же них за тво ре ни ка кон цен тра ци о них ло го ра и раз-
вој раз ли чи тих вак ци на, не го на ства ра ње би о ло шког оруж ја.
6) Wil li ams, P. и Wal la ce, D. Unit731:Japan’sSecretBiologicalWarfareinWorldWarII. Free 

Press, New York, 1989.
7) Har ris, S. „Ja pa ne se Bi o lo gi cal War fa re Re se arch on Hu mans: a ca se study of mic ro bi o logy 

and et hics.“ у Zi lin skas R. A. (ed.) TheMicrobiologistandBiological DefenceResearch:Et-
hics,PoliticsandInternationalSecurity.Annаls of the New York Aca demy of Sci en ces, 666, 
1992, pp. 21-52.
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Ве ли ка Бри та ни ја је за по че ла свој про грам би о ло шког ра то ва-
ња 1940. у Порт Да у ну. Прак тич ни део ис тра жи ва ња су ре а ли зо ва-
на на остр ву Гру и нард у бли зи ни шкот ске оба ле деј ством кон вен-
ци о нал ним бом ба ма са спо ра ма ан трак са (до ми нант ним аспек том 
це ло куп ног ан га жма на) по ов ца ма и кра ва ма. Про грам је об у ста-
вљен 1957. го ди не и пре у сме рен на де фан зив не про јек те, а остр во 
је де кон та ми ра но тек 1986, док је си гур ним про гла ше но 1990. САД 
су сво је ис тра жи ва ње за по че ле 1942. го ди не у Форт Де три ку, где 
се про из ве ло не где око 5000 бом би са ан трак сом, а то ком Ко ре јан-
ског ра та (1950-1953) из гра ђе на су но ва по стро је ња у Пајн Бла фу 
са пу ним био-си гур но сним ме ра ма.8) USA MRIID (US Army Me di-
cal Re se arch In sti tu te for In fec ti o us Di se a ses), про грам за де фан зив-
ним пре тен зи ја ма, је по кре нут 1953. и тра је до да нас са фор мал ном 
отво ре но шћу за јав ност свих сво јих про је ка та. САД су, по сле 1954. 
го ди не, до се гле ка па ци те те за ин ду стриј ску про из вод њу не ко ли-
ко рат них био-аген са (иза зи ва че ан трак са, бру це ло зе, Q-гро зни це, 
ве не цу е лан ског коњ ског ен це фа ли ти са и тро ва ња ста фи ло кок ним 
ен те ро ток си ном Б). У тај ном и кон тро верз ном екс пе ри мен ту (пе-
ри од од 1951. до 1954. го ди не) „су ро гат би о ло шки аген си“ Ba cil lus 
sub ti lis и Ser ra tia mar ce scens су осло бо ђе ни на ис точ ној и за пад ној 
оба ли САД ка ко би по ка за ли ра њи вост аме рич ких гра до ва на на-
па де би о ло шким оруж јем (1966. је са истим ци љем Ba cil lus sub ti lis 
пу штен у њу јор шки ме тро).9) Аме рич ки пред сед ник Ри чард Ник-
сон је 1969. (де лом због јав ног при ти ска, де лом због скеп тич но-
сти та да шњег вој ног и по ли тич ког вр ха у стра те гиј ске по тен ци-
ја ле био-оруж ја) об зна нио но ву на ци о нал ну по ли ти ку би о ло шког 
ра то ва ња ко ја је под ра зу ме ва ла уни ла те рал но од у ста ја ње САД од 
упо тре бе смр то но сних би о ло шких аген са и оруж ја, те од на уч них 
ис тра жи ва ња ори јен ти са них у том прав цу.

СССР је сво ја ис тра жи ва ња на ово ме пла ну за по чео још 1929. 
го ди не, а 1973. је под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства од бра не 
осно ван Би о пре па рат, нај ве ћа (али не и је ди на) со вјет ска ор га ни-
за ци ја за про из вод њу и чу ва ње био-оруж ја, чи је је функ ци о ни са ње 
би ло за ка му фли ра но ци вил ним био-тех но ло шким ис тра жи ва њи-
ма. Пр во упо зо ре ње о ак тив но сти ма на том по љу био је ин ци дент 
у вој ним по стро је њи ма (де лу Би о пре па ра та) у Свер длов ску, да-
8) Har ris, R. и Pax man, J. A. AHigherFormofKilling: TheSecretStoryofGasandGermWar-

fare. Hill & Wang, New York, 1982.
9) Co le, L. A. CloudsofSecrecy:TheArmy’sGermWarfareTestsOverPopulatedAreas. Row-

man & Lit tle fi eld, To to wa, 1988.
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на шњи Ека те рин бург, из 1979. го ди не, ка да је при ли ком про ме не 
вен ти ла ци о них фил те ра осло бо ђен аеро сол ни облак ан трак са ко ји 
је узро ко вао смрт нај ма ње 64 осо бе. До га ђај је при кри ван на вод-
ним тро ва њем ме сом, а пра ва исти на је ис пли ва ла на по вр ши ну 
тек 1990.10) Со вјет ски про грам је об у хва тао и ин тер кон ти нен тал не 
ба ли стич ке ра ке те СС-18 са ан трак сом усме ре не на Њу јорк, Лос 
Ан ђе лес, Си јетл и Чи ка го.11) Би о пре па рат је био усме рен ка ства-
ра њу био-кул ту ра са ве ћим сте пе ном па то ге но сти и от пор но сти 
на ан ти би о ти ке, то пло ту, све тло и јо ни зи ра ју ћу ра ди ја ци ју. Мак-
си мал ни на по ри су учи ње ни да би се кре и ра ле хи ме ре (ком би но-
ва ни ор га ни зми), ка кав је хи брид из ме ђу ебо ле и ве ли ких бо ги ња, 
а Би о пре па рат је рас по ла гао и са ка па ци те ти ма за обез бе ђи ва ње 
30 то на спо ра ан трак са и пре ко 20 то на ви ру са ве ли ких бо ги ња.12) 
Ва жне ин фор ма ци је о оби му и ин тен зи те ту со вјет ског про гра ма 
би о ло шког ра то ва ња сти гле су од вр хун ских на уч ни ка др. Вла ди-
ми ра Па сеч ни ка, ко ји је еми гри рао у Ве ли ку Бри та ни ју 1989. го ди-
не, и за ме ни ка ди рек то ра Би о пре па ра та др. Кан та ња на Али бе ко ва 
(псе у до ним Кен Али бек), ко ји је еми гри рао у САД 1991. го ди не. 
Пред сед ник Ру ске Фе де ра ци је Бо рис Јељ цин је 1992. тран сфор ми-
сао Би о пре па рат у од брам бе ну ин сти ту ци ју.

Мо ра ло је, да кле, до ћи до сти ца ја не ко ли ко фак то ра да би се 
мар ги на ли зо ва на по зи ци ја би о ло шког оруж ја то ком Хлад ног ра та 
из ме сти ла на глав ну ме ђу на род но-без бед но сну по зор ни цу по чет-
ка III ми ле ни ју ма. Као пр во, то је от кри ће да су при ро да и обим 
про гра ма би о ло шког ра то ва ња сру ши ли пред ра су де о ли ми ти ра ној 
вој ној ко ри сно сти би о ло шког на о ру жа ња. Као дру го, то је гло бал-
но ши ре ње на пред не, нај че шће ци вил не, био-тех но ло ги је, ко је је 
учи ни ло да би о ло шко на о ру жа ње по ста не „ствар на до хват ру ке“. 
Као тре ће, усме ре ност терористи чкиx ор га ни за ци ја ка из на ла же њу 
аси ме трич не стра те ги ја за не у тра ли за ци ју кон вен ци о нал не вој не 
пре мо ћи зна чај но је по ве ћа ла ри зик од упо тре бе би о ло шког оруж-
ја. Ре жим ме ђу на род не кон тро ле, ов де се пре све га се ми сли на 
кон вен ци ју Ује ди ње них На ци ја ко ја је тре ба ла да за бра ни про из-
вод њу би о ло шког и ток син ског оруж ја („Bi o lo gi cal and To xin We-
a pons Con ven tion“, скра ће но BTWC, ини ци ра на од стра не Ве ли ке 
10) Me sel son, M., Gu il le min, J., Hugh-Jo nes, M., Lang mu ir, A., Po po va, I., She lo kov, A., иYam-

pol skaya, O. „The Sver dlovsk anthrax out bre ak of 1979.“ Science, 266, 1994, pp. 1202-1208.
11) Kli et mann, W. F. и Ru off, K. L. „Bi o ter ro rism: Im pli ca ti ons for the cli ni cal mic ro bi o lo gist.“ 

ClinicalMicrobiologyReview, 14, 2001, pp. 364-381.
12) Da vis, C. J. „Nuc le ar blind ness: An over vi ew of the bi o lo gi cal we a pons pro grams of the for-

mer So vi et Union and Iraq.“ EmergingInfectiousDiseases, 5, 1999, pp. 509-512.
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Бри та ни је 1969. а отворенa за пот пи си ва ње од 1972. го ди не, до-
сад је то учи ни ла 171 др жа ва, од ко јих је 155 ра ти фи ко ва ла спо-
ра зум),13) ни је ус пео да спре чи „ге о ме триј ску про гре си ју“ ње го ве 
про ли фе ра ци је. Та ква кон јунк ци ја је кул ми ни ра ла ја сно из ра же-
ном опа сно шћу од ова квог или она квог мо ду са ан га жо ва ња би о-
ло шког на о ру жа ња у вре ме ну пред на ма и на мет ну ло ур гент ност 
раз у ме ва ња кон се квен ци ње го вог ши ре ња.

БИОЛОШКИАГЕНСИКАОБИОЛОШКООРУЖЈЕ

Так си о ло шка кла си фи ка ци ја би о ло шких аген са ко ји се мо гу 
ис ко ри сти ти као оруж је ти пич но об у хва та: (1) бак те ри је (ауто ном-
не ми кро скоп ске јед но ће лиј ске ор га ни зме про ка ри от ске гра ђе код 
ко јих сре ће мо мем бра ну и ци то пла зму са ста вље ну од ри бо зо ма и 
ну кле о и да, ре про ду ку ју се ами то зом и у ве ћи ни слу ча је ва су под-
ло жни те ра пи ји са ан ти би о ти ци ма); (2) ви ру се (ул тра ми кро скоп ске 
ор га ни зме по пи та њу ре пли ци ра ња за ви сне од жи ве ће ли је до ма-
ћи на ко ју ин фи ци ра ју, са сто је се са мо од две ком по нен те- ну кле-
ин ске ки се ли не и про те ин ског омо та ча, мо гу да му ти ра ју и ни су 
под ло жни трет ма ну ан ти би о ти ци ма већ ан ти ви рал ним је ди ње њи-
ма, од ко јих је са мо не ко ли ко до ступ но, а и она има ју огра ни че ну 
упо тре бу); (3) ри ке ци је (ми кро ор га ни зме ко ји има ју ка рак те ри сти-
ке и бак те ри ја и ви ру са: као бак те ри је, рас по ла жу са ме та бо лич ким 
ен зи ми ма и ће лиј ском мем бра ном, ко ри сте ки се о ник и под ло жне 
су ши ро ком спек тру ан ти би о ти ка, док на ви ру се под се ћа ју чи ње-
ни цом да се раз ви ја ју са мо у жи вим ће ли ја ма); (4) хла ми ди је (ин-
тра ће лиј ске па ра зи те не спо соб не да ге не ри шу вла сти ти енер гет ски 
из вор, као и ри ке ци је ре спон ди ра ју мно го број ним ан ти би о ти ци ма 
и по треб на им је жи ва ће ли ја за мул ти пли ко ва ње); (5) гљи ви це (хе-
те ро троф не јед но ће лиј ске или ви ше ће лиј ске ор га ни зме код ко јих 
не су сре ће мо фо то син те зу, не ма ју хло ро фил и спо соб не су за ана-
е роб ни раз вој, ве ћи ном се хра не уги ну лом ор ган ском ма те ри јом, 
у јед ној ва ри јан ти бес пол ног раз мно жа ва ња про ду ку ју за те ма ти-
ку овог есе ја опе ра ци о нал но бит не спо ре, те ре а гу ју на ан ти-ми-
кро би јал не пре па ра те); и (6) ток си не (из у зет но отров не суп стан-
це, од ко јих мно ге има ју при мет но бр же ефек те од бој них отро ва, 
про из во де их ми кро ор га ни зми, жи во ти ње и биљ ке, а мо гу би ти и 
13) Stoc kholm In ter na ti o nal Pe a ce Re se arch In sti tu te (SI PRI) web si te „Sig na to ri es to the 

BTWC.“ [документ на Интернету], Stoc kholm In ter na ti o nal Pe a ce Re se arch In sti tu te, 
Stoc kholm [наведено 23. 06. 2008.]. До ступ но на адре си: http://www.si pri.org/con tents/
cbwar fa re/cbw_re se arch_doc/bw_doc/BW_con ven tion/bw-btwc-sig.html
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син те ти зо ва не хе миј ским пу тем, за раз ли ку од би о ло шких рат них 
аген са, они ни су ни ин фек тив не ни кон та ги о зни, а код тро ва ња се 
не мо гу тре ти ра ти ан ти би о ти ци ма- за са да по сто ји са мо не ко ли ко 
де ло твор них вак ци на).

По сто је че ти ри на чи на ка ко би о ло шки рат ни аген си мо гу 
иза зва ти бо лест (то јест: на не ти ште ту и оне спо со би ти) или уби-
ти биљ ке, жи во ти ње и љу де. Под био-те ро ри змом под ра зу ме ва мо 
на мер ну упо тре бу би о ло шких аген са за рад ма ни фе ста ци је иде о-
ло шког не за до вољ ства усме ре ног ка од ре ђе ној вла ди или по пу ла-
ци ји пре ко на па да на ци ви ле или ре сур се по ве за не са ци вил ном 
еко но ми јом (нај че шће од стра не: не-др жав них ак те ра ин спи ри са-
них ре ли ги о зним иде а ли ма, по ли тич ких гру па усме ре них ка пра-
ви ма из по ли тич ког спек тра, гру па чи ја од бра на по гле да на свет 
ин кор по ри ра „про чи шћу ју ћу“ вред ност на си ља, ра ди кал них гру па 
по све ће них не ком спе ци фич ном пи та њу, екс тре ми стич ких мре жа 
без цен трал ног ауто ри те та итд.). Био-кри ми нал се де фи ни ше као 
на мер на упо тре ба би о ло шких аген са ори јен ти са на на екс клу зив но 
ин ди ви ду ал не ци ље ве (ка кви су осве та или фи нан сиј ска ко рист). 
Ка да го во ри мо о био-ин ци ден ту он да се ми сли на не на мер но осло-
ба ђа ње не ког аген са из ла бо ра то ри је или не ког дру гог по стро је ња. 
На кра ју, тер мин би о ло шко ра то ва ње (вој на упо тре ба би о ло шких 
аген са) ука зу је на офан зив не и де фан зив не ка па ци те та спо је не са 
док три ном, обу ком и ор га ни за ци јом по треб ним за ан га жо ва ње тих 
ка па ци те та, док се по јам би о ло шко оруж је (или био-оруж је) ди-
рект но од но си на офан зив не ка па ци те те би о ло шког ра то ва ња. За 
раз ли ку од дру гих об ли ка ра то ва ња, би о ло шко ра то ва ње је рет ко 
кад прак ти ко ва но, а и при пре ме за ње га су би ле и оста ле оба ви је не 
ве ли ком тај но ви то шћу.

Под офан зив ним би о ло шким ра то ва њем под ра зу ме ва мо, да-
кле, на мер но ко ри шће ње би о ло шких аген са, ми кро ор га ни за ма 
(без об зи ра на њи хо ву при ро ду) и ток си на де ри ви ра них из њих 
(укљу чу ју ћи ин фи ци ра не ма те ри ја ле и пред ме те), за рад узро ко-
ва ња бо ле сти или смр ти код љу ди (иза зи ва ње епи де ми ја), жи во-
ти ња (иза зи ва ње епи зо о ти ја) или би ља ка (иза зи ва ње епи фи то ци-
ја), са на по ме ном да по сле ди це њи хо вог де ло ва ња (ако из у зме мо 
ток си не) за ви се од спо соб но сти да се ре про ду ку ју у на пад ну том 
чо ве ку, жи во ти њи или биљ ци. Слич но то ме, BTWC екс пли цит но 
за бра њу је про из вод њу ми кро би о ло шких или дру гих би о ло шких 
аген са, укљу чу ју ћи и ток си не, без об зи ра на њи хо во по ре кло или 
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ме тод про из вод ње, или вр сту и кван ти тет, уко ли ко не слу же за про-
фи лак тич ке, про тек тив не или дру ге ми ро љу би ве свр хе, те за бра ну 
про из вод ње оруж ја, опре ме или сред ства осми шље них за упо тре бу 
та квих аген са и ток си на у ору жа ном су ко бу или за не при ја тељ ске 
свр хе.14) Ја сно је да dif fe ren tia spe ci fi ca би о ло шког оруж ја као ин-
стру мен та ра то ва ња ле жи у чи ње ни ци да се пре те жно са сто ји од 
жи вих ор га ни за ма, пре ци зни је: до ми нант но од бак те ри ја и ви ру са 
(са до дат ком ток си на). Ова од ли ка га дис тан ци ра ка ко од кла сич-
ног на о ру жа ња, та ко и од ну кле ар ног и хе миј ског на о ру жа ња. Оно 
оне спо со бља ва или уби ја пре ко за ра зе (бо ле сти), а не пре ко фа тал-
не фи зич ке тра у ме: те ле сни ефек ти ни су од мах ви дљи ви, већ је по-
тре бан кра ћи или ду жи вре мен ски пе ри од да жр тве осе те симп то ме 
узро ко ва не па то ге ни ма.

Би о ло шко оруж је не ма ми рис, без бој но је и без у ку сно, што 
пред ста вља из ра зи ти про блем по пи та ња от кри ва ња ње го вог 
при су ства (то јест – упо тре бе или на па да), а мо же се про ши ри ти 
пре ко кон та ми ни ра не хра не, во де, дру гих за ра же них пред ме та и 
суп стан ци, те пре но сни ка (век то ра) ка кви су ин сек ти или као аеро-
сол. Нај у би тач ни ји на чин ин фи ци ра ња ве ли ке по пу ла ци је је пре ко 
ре спи ра тор ног трак та, па је ши ре ње би о ло шких аген са нај е фи ка-
сни је пре ко аеро со ло ног обла ка (аеро ге ним пу тем) са ста вље ног од 
ми кро скоп ских че сти ца ко је се мо гу уди са ти и за др жа ва ти у плу-
ћи ма. Аеро со ли ко ји су ком по но ва ни од че сти ца ве ли чи не од 1 до 
5 ми кро на има ју не ко ли ко пред но сти: (1) мо гу оста ти ду же функ-
ци о нал ни, па по ве ћа ва ју по тен ци јал ни про стор за ра зе; (2) ка да се 
уди шу, мо гу се за др жа ти ду бље у плу ћи ма; (3) код ин ха ла ци је до за 
по треб на за за ра зу је ге не рал но ни жа; и (4) ин тен зи тет ре зул ту ју-
ће бо ле сти је зна чај но ве ћи ка да је агенс ин ха ли ран и де по но ван у 
плу ћи ма.

По ред то га што су при ро да и учи нак раз ли чи тих би о ло шких 
аген са по не кад ди ја ме трал но су прот ни, сви они: (1) има ју пе ри од 
ин ку ба ци је (ми кро ор га ни зми) или ла тен ци је (ток си ни) ко ји за не ке 
ток си не из но си не ко ли ко са ти, а за не ке па то ге не се ме ри да ни-
ма или не де ља ма (ово зна чи да је ефе кат би о ло шког оруж ја од ло-
жен, па да га пра во вре ме на де тек ци ја у не ким слу ча је ви ма мо же 
14) Bi o lo gi cal and To xin We a pons Con ven tion (BTWC) web si te „Con ven tion on the Pro hi bi tion 

of the De ve lop ment, Pro duc tion and Stoc kpi ling of Bac te ri o lo gi cal (Bi o lo gi cal) and To xin 
We a pons and on The ir De struc tion.“ [документ на Интернету], De part ment of Pe a ce Stu di-
es of the Uni ver sity of Brad ford, Brad ford [наведено 13. 09. 2008.]. До ступ но на адре си: 
http://www.opbw.org/
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убла жи ти); (2) не на но се ин фра струк ту ри ци ља ног под руч ја ни ка-
кву ште ту (ве ли чи на те ри то ри је по кри ве на аеро со лом мо же би ти 
кон тро ли са на ода би ром аген са са раз ли чи тим сте пе ном тра ја ња- 
што је тај сте пен ви ши, то ће ви ше љу ди би ти за ра же но); (3) не 
ре зул ту ју бит ном кон та ми на ци јом зе мље и дру гих по вр ши на (за 
узро ко ва ње и уве ћа ње жр та ва би о ло шки аген си зах те ва ју фи зич ко 
при су ство не при ја те ља- гро па то ге на не мо же да пре жи ви ви ше од 
пар са ти). Би о ло шко на о ру жа ње ка рак те ри ше ве ли ки ди вер зи тет 
по пи та њу: (1) ин фек тив но сти (бро ју ор га ни за ма по треб них да би 
иза зва ли за ра зу); (2) ви ру лен ци је (ја чи ни за ра зе ко ју узро ку ју); и 
(3) ди се ми на ци је или пре но си во сти (ла ко ће ши ре ња са чо ве ка на 
чо ве ка). Про гра ми раз во ја био-оруж ја во ђе ни од стра не др жа ве из-
и ску ју: (1) ода бир аде кват них ор га ни за ма (па то ге на); (2) њи хо ву 
ефи ка сну и стан дар ди зо ва ну ма сов ну про дук ци ју и од го ва ра ју ће 
објек те за чу ва ње био-за ли ха; те (3) ефи ка сна ре ше ња за тех нич ки 
про цес пре тва ра ња у оруж је (са по себ ним на гла ском на на чин дис-
пер зи је). Ра пид ни раз вој био-тех но ло ги је по ка зу је да се при род-
ним би о ло шким аген си ма мо же успе шно ма ни пу ли са ти (на ни воу 
мо ди фи ко ва ња или син те ти зо ва ња ге нет ским ин жи ње рин гом, те 
не ким дру гим био-тех но ло шким по ступ ком) и да је њи хов по тен-
ци јал ни ра спон по при лич но ши рок.

За не ке се екс пер те аген си ко ји од го ва ра ју про из вод њи био-
оруж ја мо гу на ћи у из о би љу у при род ном окру же њу и ме ђу бак-
те риј ским кул ту ра ма раз ви је ним у ви со ко ин ду стри ја ли зо ва ним 
др жа ва ма, док је за дру ге њи хов из бор ја ко су жен, јер ве ћи број 
при род них об ли ка би о ло шких аген са ни су ви со ко за ра зни, па ма-
ли број оних ко ји то је су ни су ла ко до ступ ни.15) С об зи ром да је 
би о ло шки те ро ри зам ма ње зах те ван и со фи сти ци ран у од но су на 
вој ну упо тре бу би о ло шког оруж ја, обим по тен ци јал них аген са ко ји 
сто је на рас по ла га њу те ро ри сти ма је, по ред све га, из у зет но ши-
рок и раз ли чит.16) Све у све му, аген си ко ји су се лек то ва ни за раз вој 
био-оруж ја мо ра ју ис пу ња ва ти од ре ђе не зах те ве: (1) спо соб ност да 
кон стант но до во де до од ре ђе ног ефек та; (2) не зах тев ну про дук ци ју 
ма сов них раз ме ра; (3) спо соб ност да оста ну не про ме ње ни то ком 
15) Ko blentz, G. D. „Pat ho gens as We a pons.“, InternationalSecurity, 28(3), 2003, pp. 84-122. 

и Rof fey, R. „Bi o lo gi cal we a pons and po ten tial in di ca tors of of fen si ve bi o lo gi cal we a pon 
ac ti vi ti es.“ у SIPRI(StockholmInternationalPeaceResearchInstitute) 2004Yearbooк:Ar-
maments,DisarmamentandInternationalSecurity. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2004, 
pp. 557-571.

16) Zi lin skas, R. „Ter ro rism and Bi o lo gi cal We a pons: Ine vi ta ble Al li an ce?“ PerspectivesinBio-
logyandMedicine, 34(1), 1990, pp. 44-72.
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про из вод ње, ускла ди ште ња и тран спор та; (4) ка па ци тет да бу ду 
ефи ка сно ра ши ре ни; те (5) спо соб ност да оста ну ста бил ни то ком 
са мог ши ре ња.17) Еви дент но је да раз вој и ма сов на про из вод ња би-
о ло шког оруж ја под ра зу ме ва ви со ко спе ци ја ли зо ва но зна ње (ко је 
ни је ла ко пре но си во) и чи та ву мре жу ло ги стич ког осо бља (прет-
по ста вља се да је про грам био-оруж ја бив ше СССР об у хва тао при-
бли жно 60 000 по зи ци ја, од ко јих је око 300 от па да ло на на уч ни ке, 
а да је од 70-тих. до 90-тих го ди на про шлог ве ка на ње га тро ше но 
око ми ли јар ду до ла ра го ди шње).18) 

У ве зи са тим, по тен ци јал но нај ве ћа опа сност био-те ро ри зма 
не до ла зи од изо ло ва них те ро ри ста или њи хо вих ор га ни за ци ја, 
већ од „на уч ни ка-ди си ден та“ прет ход но укљу че них у ис тра жи-
вач ки ра фи ни ра не, на уч но сти му ла тив не и од др жа ве спон зо ри-
са не на ци о нал не про гра ме био-на о ру жа ва ња или те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја са при сту пом ин фор ма ци ја ма та квим про јек ти ма и 
екс пе ри мен ти ма.19) Ово ди рект но су ге ри ше да офан зив ни про гра-
ми би о ло шког на о ру жа ва ња као је дан од сво јих но се ћих еле мен та 
ин кор по ри ра ју и њи хо ву за шти ту од по тен ци јал ног те ро ри стич ког 
„упли ва“, али ни ка ко не зна чи, као што је већ апо стро фи ра но, да 
је те ро ри стич ка упо тре ба био-оруж ја за бло ки ра на не зна њем или 
не мо гућ но шћу сти за ња до по треб ног зна ња (ко је се у аде кват ним 
ва ри јан та ма ре ла тив но ла ко при ба вља пре ко јав но до ступ них на-
уч них сту ди ја и пу бли ка ци ја на Ин тер не ту или у би бли о те ка ма). 
Мит о екс трем но ви со кој ин те ли ген ци ји, екс клу зив ном обра зо ва-
њу и ви ше го ди шњем ис ку ству по треб ним за раз вој, про из вод њу и 
ре а ли за ци ју био-оруж ја за те ро ри стич ке свр хе је по при лич но уз др-
ман (та ко ре ћи – „раз би јен“). Та ко се, на при мер, при руч ник за про-
на ла же ње од ре ђе них би о ло шких аген са, њи хов раз вој, пре тва ра ње 
у оруж је и, ко нач но, упо тре бу, на сло ва „Ти ха смрт“ („Si lent De ath“) 
од ауто ра под псе у до ни мом Un cle Fe ster, мо же без ика квих про бле-
ма на ћи и ку пи ти на Ин тер не ту.20)

17) Rof fey, R. „Bi o lo gi cal we a pons and po ten tial in di ca tors of of fen si ve bi o lo gi cal we a pon ac ti-
vi ti es.“, op. cit., p. 561.

18)  Ali bek, K. и Han del man, S. Biohazard.Ran dom Ho u se, New York, 1999.
19)  Rof fey, R. „Bi o lo gi cal we a pons and po ten tial in di ca tors of of fen si ve bi o lo gi cal we a pon ac-

ti vi ti es.“, op. cit., p. 563.
20)  Ama zon web si te Un cle Fe ster „Si lent De ath.“ [страница на web si te-у] Ama zon In cor-

po ra tion, Se at tle, [наведено 21. 11. 2008.]. До ступ но на адре си: http://www.ama zon.
com/Si lent-De ath-Se cond-Un cle-Fe ster/dp/0970148534/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=bo-
oks&qid=1228454711&sr=1-1
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Ефек ти би о ло шког на о ру жа ња ни су пот пу но из ве сни (њи хо ва 
пред ви дљи вост је ли ми ти ра на), јер су би о ло шки аген си и ме тод 
њи хо вог ан га жма на осе тљи ви на фак то ре окру же ња, ка кви су по-
себ не вре мен ске окол но сти и кон фи гу ра ци ја те ре на. Бак те ри је и 
ви ру се мо же инак ти ви ра ти сун че во (ул тра ви о лет но) све тло и ану-
ли ра ти њи хо ву спо соб ност да иза зо ву за ра зу. Ова осо би на, за јед-
но са ви со ком тем пе ра ту ром и не у спе шном про дук ци јом че сти ца 
ве ли чи не од 1-5 ми кро на, свр ста ва екс пло зив ну му ни ци ју као ја ко 
ло ше си стем ско ре ше ње за ши ре ње би о ло шких рат них аген са. С 
об зи ром на то да се био-оруж је, да кле, обич но ја вља у фор ми аеро-
со ла ко ји жр тве уди шу, ди стри бу ци ја обла ка ће ди рект но за ви си ти 
од спе ци фич но сти ло кал не ге о гра фи је и ме те о ро ло шких (по сред-
но кли мат ских) усло ва (ја чи не и сме ра ве тра, вла жно сти, па да ви на 
итд.). По ред то га, жи ви ор га ни зми (бак те ри је и ви ру си) се мо гу ре-
про ду ко ва ти. Ова чи ње ни ца има нај ма ње две по сле ди це по пи та њу 
би о ло шког ра то ва ња: (1) услед чи ње ни це да се бак те ри је раз ви ја ју 
уну тар жр та ва, ве о ма ни ска из ло же ност мо же узро ко ва ти ин фек-
ци ју (би о ло шка оруж ја су по тент на, па ја ко ма ла ко ли чи на мо же 
би ти ис ко ри шће на за на па де на ве ли ке ме те са сиг ни фи кант ним 
по сле ди ца ма); и (2) за по но вље ни на пад ће би ти до вољ на са мо на-
до пу на од ре ђе ном ко ли чи ном би о ло шких аген са.21) Се лек то ва ни 
аген си (спо ре) био-оруж ја, да кле, мо ра ју оста ти ста бил не у од но су 
на вре мен ске усло ве и мо ра ју пре жи ве ти про цес ши ре ња пре не го 
што до сег ну же ље ну ме ту.

Пре ма по тен ци јал ном ри зи ку, Цен тар за кон тро лу и пре ве ни-
ци ју бо ле сти (Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion, скра ће но 
CDC) из САД-а је по де лио кри тич не би о ло шке аген се по год не за 
би о ло шко ра то ва ње или био-те ро ри зам у три ка те го ри је.22) Пр ву 
ка те го ри ју ка рак те ри шу: (1) мо гућ ност ла ке ди се ми на ци је; (2) ви-
сок сте пен мор би ди те та и мор та ли те та и ин тен зив не ре пер ку си је 
на не при пре мље но здрав ство, (3) мо гућ ност иза зи ва ња оп ште па-
ни ке; и (4) спе ци јал ни за да ци и спрем ност јав них слу жби или уста-
но ва. Она об у хва та: великe богињe, ан тракс (Ba cil lus anthra cis), 
ку гу (Yer si nia pe stis), бо ту ли зам (ток син), ту ла ре ми ју (Fran ci sel la 
tu la ren sis), ебо ла гро зни цу, ла са гро зни цу, мар бур шку гро зни цу и 
21) Dan zig, R. CatastrophicBioterrorism:WhatistobeDone? Cen ter for Tec hno logy and Na-

ti o nal Se cu rity Po licy- Na ti o nal De fen se Uni ver sity, Was hing ton, 2003, p. 2.
22) Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion Addressingemerginginfectiousdiseasethreats:

apreventionstrategyfortheUnitedStates. US De part ment of He alth and Hu man Ser vi ces, 
Pu blic He alth Ser vi ce, Atlan ta, 1994.
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ар ген тин ску хе мо ра гиј ску гро зни цу. Дру гу ка те го ри ју ка рак те ри-
шу: (1) сред њи по тен ци јал ди се ми на ци је; (2) сред њи сте пен мор-
би ди те та и мор та ли те та; и (3) по себ на спрем ност ди јаг но стич ких 
ка па ци те та и здрав стве ног збри ња ва ња. Она об у хва та: Q гро зни цу 
(Co xi el la bur net ti), бру це ло зу (Bru cel la me li ten sis), са ка ги ју или ма-
ле ус (Burk hol de ria mal lei), Ве не цу е лан ски коњ ски ен це фа ли ти са, 
Ис точ ни и За пад ни коњ ски ен це фа ли ти са, ри цин (ток син), Clo stri-
di um per fri gens ток син, ста фи ло кок ни ен те ро ток син Б, те па то ге не 
ко ји се пре но се хра ном и во дом: тр бу шни ти фус (Sal mo nel la sp.), 
ди зен те ри ју (Shygel la dysen te ri ae), ен те ро ко ли тис (Esche ric hia co li 
o157:H7) и ко ле ру (Vi brio cho le rae). Тре ћа ка те го ри ја упу ћу је на 
по зна те и но ве па то ге не ко ји мо гу би ти ис ко ри шће ни као оруж је у 
бу дућ но сти и ка рак те ри шу је: (1) екс трем на при сту пач ност; (2) ла-
ка про дук ци ја и ди се ми на ци ја; и (3) по гу бан учи нак на не спре ман 
јав ни здрав стве ни си стем. Она об у хва та: жу ту гро зни цу, узроч ни ке 
ту бер ко ло зе от пор не на ле ко ве, ни пах ен це фа ли тис, хе мо ра гиј ску 
го зни цу са бу бре жним син дро мом, крим-кон го хе мо ра гиј ску гро-
зни цу, кја са нур ску шум ску бо лест, ом ску хе мо ра гиј ски гро зни цу и 
кр пељ ни ме нин го ен це фа ли тис.

ОФАНЗИВНО-ДЕФАНЗИВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
БИОЛОШКОГОРУЖЈА

Без об зи ра на чи ње ни цу што се сва ко мо дер но оруж је мо же 
ан га жо ва ти и у офан зив не и де фан зив не свр хе, био-оруж је (при-
јем чљи ви је за спе ци јал не вој не ми си је, те за опе ра тив ни и стра те-
гиј ски ни во ра то ва ња, не го за так тич ке вој не за хва те) рас по ла же са 
не ко ли ко атри бу та ко ји га да ле ко ви ше ква ли фи ку ју за офан зив не 
ци ље ве: (1) би о ло шко оруж је је иле гал но, па је до ста те шко да ће 
би ти ан га жо ва но у sta tus quo стра те ги ји- не са мо да ће др жа ве ко-
је је упра жња ва ју од у ста ти од ње го вог раз во ја то ком пе ри о да ми-
ра, већ ће и то ком ра та ње го ва упо тре ба пред ста вља ти ри зик за 
гу бље ње ме ђу на род не по др шке у от по ру агре со ру (ово се, на рав-
но, не од но си на sta tus quo др жа ве ко је не оче ку ју по моћ ме ђу на-
род не за јед ни це, ка кве су, на при мер, Изра ел и Тај ван); (2) де ло-
твор ност би о ло шког на о ру жа ња по чи ва на фак то ру из не на ђе ња, а 
глав не пред но сти на па да ча су: (а) мо гућ ност се лек ци је те жи шне 
тач ке офан зи ве за ини ци јал ну бит ку, (б) при кри ве ни раз ме штај 
сна га и (в), кон се квент но, еле мент из не на ђе ња бра ни о ца;23) (3) би-
23)  Me ar she i mer, J. ConventionalDetterrence. Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1983, p. 26.
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о ло шко оруж је сма њу је од брам бе не спо соб но сти без де ва сти ра-
ња тран спорт не ин фра струк ту ре, гра до ва, ин ду стриј ских по стро-
је ња и при род них ре сур са; (4) па жљи вом се лек ци јом би о ло шких 
аген са (вре ме на њи хо вог тра ја ња) мо гу ће је из бе ћи кон та ми на ци ју 
од ре ђе ног под руч ја; и (5) оно омо гу ћа ва струк тур ну пе не тра ци ју 
у објек те ти па бун ке ра и дру гих утвр ђе них ме ста, те се мо же ко-
ри сти ти у при прем ној фа зи ве ћих и ши ре ко ор ди ни ра них вој них 
на па да.

Ис хо ди шно, офан зив но-де фан зив ни ба ланс је пре вас ход но 
раз ма тран кроз оп ти ку кон вен ци о нал них вој них спо соб но сти и 
те ри то ри јал ног осва ја ња.24) Да би се из бе гла има нент на огра ни че-
ност та ко по ста вље ног кон цеп та, офан зив но-де фан зив ни ба ланс 
тре ба раз ма тра ти као ме ру пред но сти на па да ча у од но су на бра-
ни о ца, ко ја мо же би ти ис ко ри шће на за осва ја ње те ри то ри је, по-
ве ћа ње при ти ска (при ну де) или за за стра ши ва ње у ци љу спре ча-
ва ња не же ље них ак тив но сти. Као што је то слу чај и са ин ва зи јом, 
при ну да и за стра ши ва ње има ју ма њи кре ди би ли тет ка да је од бра на 
ја ка. Ова про ши ре на кон цеп ци ја офан зив но-де фан зив ног ба лан са 
до пу шта ана ли зу оних вр ста ра то ва ња ко је ни су при мар но ори јен-
ти са не ка осва ја њу те ри то ри је (као што су: би о ло шко и ин фор ма-
тив но ра то ва ње, те ро ри зам и ан ти-са те лит ско оруж је). Ер го, што 
су на па да чу по треб ни ве ћи из во ри за пре ва зи ла же ње ин ве сти ци ја 
у од брам бе не сна ге, то је ве ћи дис ба ланс у ко рист бра ни о ца.25) Пој-
мо ви офан зив но и де фан зив но се, да кле, не мо ра ју ко ри сти ти да 
би ука за ли на оп шти од нос вој ног ба лан са ко ји по сто ји из ме ђу две 
др жа ве, већ и као по ка за те љи ре ла тив не ефи ка сно сти офан зив не 
тех но ло ги је би о ло шког ра то ва ња (би о ло шко оруж је) у од но су на 
де фан зив ну тех но ло ги ју би о ло шког ра то ва ња (вак ци не, на чи ни ле-
че ња и де тек ци о ни си сте ми) ко је су до ступ не од но сним др жа ва ма. 
У том кон тек сту био-оруж је из ра зи то фа во ри зу је на па да ча на не-
ко ли ко ни воа: (1) раз вој би о ло шког на о ру жа ња је ре ла тив но јед но-
ста ван; (2) еви дент на је мо гућ ност уби ја ња или оне спо со бља ва ња 
ве ли ког бро ја љу ди; (3) фак тор из не на ђе ња се вр ло ла ко по сти же; и 
(4) по сто је не из бе жне те шко ће у од бра ни од та квог на па да.

Да би се иза звао исти број ци вил них жр та ва на јед ном ква-
драт ном ки ло ме тру по треб но је ан га жо ва ти 2000$ за кон вен ци о-

24) Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“ WorldPolitics, 30(2), 1978, p. 187.
25) Gla ser, C. L. и Ka uf mann, C. „What Is the Of fen se-De fen se Ba lan ce and Can We Me a su re 

It?“ InternationalSecurity,22(4), 1998, pp. 44-82. и Lynn-Jo nes, S. „Of fen se-De fen se The-
ory and Its Cri tics.“ SecurityStudies,4(4), 1995, pp. 660-691.
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ал но оруж је, 800$ за ну кле ар но оруж је, 600$ за хе миј ско оруж је и 
1$ за би о ло шко оруж је,26) док аде кват но спро ве де ни на пад са ма ње 
од 100 ки ло гра ма спо ра ан трак са рас пр ше них пу тем аеро со ла мо-
же иза зва ти око 3 ми ли о на жр та ва, што био-оруж ју да је тер мо ну-
кле ар ну моћ.27) То ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да ор га ни за ци ја ти-
пич не про из вод ње би о ло шког оруж ја зах те ва апрок си ма тив но 10 
ми ли о на до ла ра (ма ње ин ста ла ци је мо гу би ти ре а ли зо ва ни и за 6 
пу та ма њи из нос), на су прот тро шко ва од нај ма ње 50 ми ли о на до-
ла ра по треб них за про из вод њу вак ци на.28) Због та кве ком би на ци је 
ре ла тив но ни ских тро шко ва про из вод ње и спо соб но сти да за ра зи 
ве ли ки број љу ди на ши ро ком под руч ју, би о ло шко оруж је је до-
би ло име „атом ска бом ба си ро ма шних“.29) Kреирање офан зив них 
би о ло шких ка па ци те та је да ле ко јеф ти ни је у од но су на де фан зив-
ни пан дан услед: (1) оби ма по тен ци јал них аген са до ступ них на па-
да чу; (2) те шко ћа у де тер ми ни са њу аген са ко ји је пред мет прет ње; 
(3) ду жи не вре ме на по треб не за раз вој ле ко ва ка да је агенс но си оц 
прет ње иден ти фи ко ван; (4) те шко ћа по ве за них са пра во вре ме ним 
де тек то ва њем би о ло шког на па да, ко ји би ре зул то вао аде кват ним 
на чи ном ле че ња; и (5) не до стат ком ефи ка сног на чи на ле че ња за 
мно ге аген се.30) Би о ло шко оруж је ка рак те ри ше из у зет на ди вер зи-
фи ко ва ност, па, ипак, иако по сто ји на сто ти не за ра за ко је мо гу има-
ти озбиљ не по сле ди це на људ ско здра вље, са мо огра ни че ни број 
њих има ју фи зич ке и би о ло шке ка рак те ри сти ке по треб не за ди мен-
зи ју ма сов ног уни ште ња би о ло шким оруж јем. Ка рак те ри сти ке би-
о ло шког аген са ко је ути чу на ње го ву по тен ци јал ну упо тре бу као 
оруж ја укљу чу ју: (1) ла ко ћу про из вод ње; (2) стaбилност при ли ком 
26) Re port of the Sec re tary Ge ne ral ChemicalandBacteriological(Biological)Weaponandthe

EffectofTheirPossibleUse. Uni ted Na tion, Ge ne va, 1969, p. 40.; и Fe de ra tion of Ame ri can 
Sci en tists web si te, NA TO (North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion) „NA TO hand bo ok on the 
me di cal aspects of NBC de fen si ve ope ra ti ons. Part II-Bi o lo gi cal.“ AMedP-6(B). [документ 
на Интернету], Was hing ton, D.C., 1996. [наведено 11. 07. 2008.]. До ступ но на адре си: 
http://www.fas.org/nu ke/gu i de/usa/doc tri ne/dod/fm8-9/toc.htm

27) Fet ter, S. „Bal li stic Mis si les and We a pons of Mass De struc tion: What is the Thre at? What 
sho uld be do ne?“ InternationalSecurity, 16(1), 1991, pp. 5-42.; и Stern, Ј. TheUltimateTer-
rorists. Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999, p. 4.

28) U.S.A. Con gress, Of fi ce of Tec hno logy As ses sment TechnologiesUnderlyingWeaponsof
MassDestruction.Go ver nmnet Prin ting Of fi ce, Was hing ton, 1993, p. 86.

29) Ca rus, S. W. ThePoorMan’sAtomicBomb?BiologicalWeaponsintheMiddleEast. Po licy 
Pa pers 23, The Was hing ton In sti tu te for Ne ar East Po licy, Was hing ton, 1991.; Mayer, T. N. 
„The Bi o lo gi cal We a pon: A Po or Na tion’s We a pon of Mass De struc tion.“ у Schne i der, B. R. 
и Grin ter, L. E. (eds.) BattlefieldoftheFuture:21stCenturyWarfareIssues. Air Uni ver sity 
Press, Max well Air Ba se, 1995, pp. 205-225.; и Li ving sto ne, N. C. и Do u glas, J. D. CBW:
ThePoorMans’sAtomicBomb. In sti tu te for Fo re ign Po licy Analysis, Cam brid ge, 1984.

30) Mil ler, J., En gel berg, S. и Broad, W. Germs:BiologicalWeaponsandAmerica’sSecretWar.
Si mon & Schu ster, New York, 2001.
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скла ди ште ња и тран спор та; (3) ла ко ћу ди се ми на ци је; (4) ин фек-
тив ност; и (5) вируленцијa.

Де фан зив но би о ло шко оруж је укљу чу је ме ре пре вен ци је, 
убла жа ва ња или огра ни ча ва ња, те ме ди цин ског трет ма на по сле ди-
ца на па да би о ло шким оруж јем.31) Још јед на је дин стве ност би о ло-
шког оруж ја је сте и упо тре ба вак ци на (или иму но ло шких пре па ра-
та) као по тен ци јал не за шти те вој ни ка и ци ви ла мно го пре на па да. 
Иако су вак ци не ге не рал но озна че не као нај е фи ка сни ја фор ма од-
бра на од би о ло шког на па да, вак ци ни са ње има не ко ли ко не до ста-
та ка. Да би вак ци не би ле пот пу но ефи ка сне, пла ни ра ње од бра не 
мо ра да ис пу ни не ко ли ко усло ва: (1) иден ти фи ко ва ње по пу ла ци је 
ко ја је из ло же на ри зи ку на па да; (2) по зна ва ње аген са ко ји је пред-
мет прет ње; (3) до ступ ност аде кват не вак ци не; и (4) вре ме ко је 
је по треб но да би се пре на па да из вр ши ло вак ци ни са ње.32) По ред 
све га, вак ци не ни су де ло твор не уко ли ко по сто ји из ло же ност ве-
ли кој до зи ми кро ор га ни за ма или ако се ра ди о ге нет ски мо ди фи-
ко ва ним аген си ма. Фи зич ка од бра на под ра зу ме ва лич на за штит на 
сред ства, по пут гас ма ске, и ко лек тив не за штит не си сте ме ин ста-
ли ра не у окло пље на во зи ла или згра де ко ји фил те ри шу ва здух и 
та ко спре ча ва ју ула зак аеро сол ног обла ка. По сле са мог би о ло шког 
ата ка, ан ти би о ти ци мо гу да ре ду ку ју мор би ди тет и мор та ли тет 
код не ких бак те ри ји ских и ри ке циј ских аген са ако се промпт но 
ре а гу је по сле ин фек ци је. На су прот то ме, по сто ји са мо не ко ли ко 
ефи ка сних ме ди цин ских трет ма на ви ру сних ин фек ци ја (из у зе так 
су ве ли ке бо ги ње код ко јих вак ци на де лу је и че ти ри да на на кон 
за ра зе).33) Ја сно је да учи нак ме ди цин ског ан га жма на за ви си од ње-
го ве пра во вре ме но сти, то јест од си сте ма упо зо ре ња по ве за ног са 
де тек ци о ним уре ђа ји ма и функ ци о ни са њем слу жбе јав не за шти те 
здра вља. Чи ње ни ца је да си сте ми то га ран га још увек не рас по-
ла жу са бр зим, тач ним и по у зда ним де тек ци о ним, те иден ти фи-
ка ци о ним спо соб но сти ма ши ро ког спек тра, ко је би мо би ли зо ва ле 
аде кват не ме ди цин ски и фар ма це ут ски сна ге за спа ша ва ње ве ћег 
31) We i ner, S. L. „Bi o lo gi cal War fa re De fen se.“ у Zi lin skas, R. А. (ed.) BiologicalWarfare:Mo-

dernOffenseandDefense. Lynne Re in ner, Bo ul der, 2000, pp. 119-129.
32) Par ker, D. T., Gal lo way D. O. и Spen dlo ve J. C. DefenseAgainstBiologicalAttack:AGene-

ralAssessment. US Army Dug way Pro ving Gro und, Dug way, 1975, p. XI II
33) Hen der son, D.A. et al. „Small pox as a Bi o lo gi cal We a pon: Me di cal and Pu blic Ma na ge-

ment.“ Journal of the American Medical Association [архива на Интернету]. 281(22), 
1999. [наведено 18. 08. 2008.]. До ступ но на: http://ja ma.ama-assn.org/cgi/con tent/
full/281/22/2127



стр:335-364.

- 351 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

бро ја жи во та.34) По себ но је зах тев но ре ги стро ва ти би о ло шке аген-
се ко ји ма су ге нет ским ин жи ње рин гом ин тен ци о нал но про ме ње не 
ба зич не ка рак те ри сти ке. Апо стро фи рај мо и чи ње ни цу да у би о ло-
шком ра то ва њу на па дач има и пред ност кра ћег вре ме на по треб ног 
за раз вој офан зив ног оруж ја у од но су на раз вој вак ци на, као и да 
раз вој офан зив ног оруж ја обич но по вла чи за со бом и раз вој ње го ве 
де фан зив ног пан да на.35)

Иако за не ке ис тра жи ва че из не на ђе ње слу жи да би мул ти-
пли ко ва ло сна гу на па да ча са кон вен ци о нал ним оруж јем, оно има 
кру ци јал ну ме сто у ана ли зи успе шно сти би о ло шког оруж ја.36) Ре-
ка пи ту ли рај мо до сад из не то: (1) бра ни лац ће го то во увек има ти 
про бле ма са пред ви ђа њи ма ори јен ти са ним ка вр сти не при ја тељ-
ског аген са и по пу ла ци ји ко ја пред ста вља по тен ци јал ну ме ту; (2) 
тај ни про гра ми офан зив ног би о ло шког ра то ва ња ег зи сти ра ју да би 
из не на ди ли про тив ни ка са но вим вој ним ка па ци те ти ма ре а ли зо-
ва ним пре ко: (а) ду ал но во ђе них ис тра жи ва ња у био-тех но ло ги ји, 
(б) ма лих по стро је ња по треб них за про из вод њу зна чај не ко ли чи не 
би о ло шких аген са и (в) не мо гућ но сти ла ког от кри ва ња уни фи ку-
ју ћих ори јен ти ра та квих про гра ма; (3) би о ло шко оруж је је та ко ђе 
по год но за тај не опе ра ци је, јер ма ла ко ли чи на аген са омо гу ћа ва 
на пад, а мо гу ће је и фор ми ра ти аеро сол ни облак на по при лич ној 
уда ље но сти од ци ља ног под руч ја; (4) би о ло шки аеро со ли су не-
до ступ ни људ ским чу ли ма, те по сто је озбиљ ни про бле ми њи хо ве 
де тек ци је и са спе ци ја ли зо ва ним сен зо ри ма; (5) од ло же ни по че так 
за ра зе узро ко ва не би о ло шким аген си ма и не спе ци фич на при ро да 
ра них симп то ма (про дро ма) ве ћи не аген са ка му фли ра ће њи хо ву 
ар те фи ци јел ност (ин тен ци о нал ност) и учи ни ти да на пад не на и ђе 
на при пре мље ног не при ја те ља. При то ме, са ма спо зна ја о мо гућ-
но сти на па да би ло шким на о ру жа њем мо же про у зро ко ва ти па ни ку.

СТРАТЕШКЕКОНСЕКВЕНЦЕБИОЛОШКОГОРУЖЈА

У скла ду са офан зив но-де фан зив ном те о ри јом, вој ни ка па ци-
те ти ко ји агре си ју чи не лак шом (и ко ји се те шко дис тан ци ра ју од 
34) Hof fman, R. E. и Nor ton, J. E. „Les sons Le ar ned from a Full-Sca le Bi o ter ro rism Exer ci se.“ 

EmergingInfectiousDiseases, 6(6) 2000. pp. 652-653. и Smart, J. K. HistoryofChemical
andBiologicalDetectors,AlarmsandWarningSystems.US Army Sol di er and Bi o lo gi cal 
Che mi cal Com mand, Aber deen, 2000.

35) Das hi ell, T. R. „The Need for a De fen si ve Bi o lo gi cal Re se arch Pro gram.“ PoliticsandLife
Science:SpecialIssue,BiotechnologyandInternationalConflict, 9(1), 1990, pp. 85-92.

36) Betts, R. SupriseAttack:LessonsforDefensePlanning. Bro o kings In si tu tion, Was hing ton, 
1981, p. 5.
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де фан зив них ка па ци те та) нај ве ро ват ни је ре зул ту ју ра то ви ма, кри-
зом или тр ком у на о ру жа ва њу.37) Уну тар та кве кон цеп ту ал не по-
став ке по сто је два ни воа ана ли зе: (1) так тич ки; и (2) стра те гиј ски. 
На так тич ком ни воу ана ли зе те жи ште је ста вље но на ко ли зу ју на о-
ру жа не си ле на бој ном по љу и вој не ре зул та те, а на стра те гиј ском 
ни воу пред мет ин те ре со ва ња су по ли тич ке кал ку ла ци је, од лу ке и 
учин ци. У сфе ри кон вен ци о нал ног на о ру жа ња ови ре зул та ти су у 
осно ви исти: вој на моћ ко ја на па да чу обез бе ђу је зна чај ну так тич-
ку пред ност про мо ви ше и агре сив но по на ша ње на стра те гиј ском 
ни воу и ре зул ту је ра то ви ма, кри за ма или тр ком у на о ру жа њу. Ка да 
до ми ни ра ју офан зив ни аспек ти и ка да ни је мо гу ће на пра ви ти ја сну 
ди стинк ци ју из ме ђу офан зив них и де фан зив них ка па ци те та, чак ће 
и др жа ве са sta tus quo опре де ље њем би ти при ну ђе не да се по на ша-
ју агре сив но.

По ред то га што је ре во лу ци о ни са ло вој ну и по ли тич ку сфе ру 
чи не ћи по бе ду не мо гу ћом, уво ђе ње у игру ну кле ар ног на о ру жа-
ња је не по врат но по ки да ло ве зу из ме ђу так тич ког и стра те гиј ског 
ни воа.38) На так тич ком ни воу, рас по ла га ње са ну кле ар ним на о ру-
жа њем обез бе ђу је на па да чу у исто ри ји не за бе ле же ну пред ност. 
Ну кле ар но на о ру жа ње је из у зет но ра зор но и не по сто ји аде ква тан 
од брам бе ни на чин да се ње гов де струк тив ни по тен ци јал сма њи. 
По сто ја ње до бро утвр ђе них, мо бил них и ба ли стич ких про јек ти-
ла ло ци ра них на бро до ви ма и под мор ни ца ма омо гу ћа ва др жа ва-
ма ко је са њи ма рас по ла жу да оси гу ра ју и уз врат ни уда рац, да на-
не су јед на ку ште ту не при ја те љу чак иако су пр ве на пад ну те. На 
стрaтегијском ни воу, мо гућ ност уза јам ног ну кле ар ног ра за ра ња 
про ду ко ва ло је уз др жа ва ње и ста бил ност, због стра ха од кон фрон-
та ци је ко ја би мо гла да еска ли ра у ну кле ар ни рат.39) Ер го, ну кле-
ар не сна ге мо гу да пред ста вља ју фак тор ко ји спре ча ва „ве ли ки“ 
рат, то јест да бу ду чи ни оц екви ва лен тан фор си ра њу од бра не.40) С 
об зи ром да ефе кат за стра ши ва ња ну кле ар ног на о ру жа ња за ви си 
од ње го ве спо соб но сти да за да не на док на дљи ву ште ту су пар ни ку, 
оруж ја ко ја ре ду ку ју ре та ли а ци о не спо соб но сти не при ја те ља пре-
ко усме ре но сти на ње го ву ну кле ар ну сна гу су офан зив на и сла бе 
37) Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“, op. cit., pp. 167-214.; Gla ser, C. L. и 

Ka uf mann, C. „What is the Of fen se-De fen se Ba lan ce and Can We Me a su re It?“ International
Security, 22(4), 1998, pp. 44-82.; и Van Eve ra, S. CausesofWar:PowerandRootsofConflit.
Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1999.

38)  Jer vis, R. TheMeaningoftheNuclearRevolution.Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1989.
39)  Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“, op. cit., p. 206.
40)  Ibi dem, p. 198.
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сте пен екла тант не опа сно сти. Исто та ко, оруж ја усме ре на на гра-
до ве и еко ном ске ме те ко ја не пре те ре та ли а ци о ним кап ци те ти ма 
дру ге стра не ин тен зи фи ку ју за стра ши ва ње. Ис па да да се ба зич но 
на че ло „ну кле ар не без бед но сне ло ги ке“ мо же из ра зи ти ста вом да 
је на пад од бра на, а од бра на на пад.41) Ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу стра-
те гиј ског ста ту са ну кле ар ног и кон вен ци о нал ног оруж ја је ко ри сна 
и за ло ци ра ње стра те гиј ских ка рак те ри сти ка би о ло шког ра то ва ња.

Ну кле ар не сна ге, да кле, има ју че ти ри ка рак те ри сти-
ке ко је омо гу ћа ва ју др жа ви да се на њих осло ни у сми слу 
на но ше ња сиг ни фи кант не ште те уз врат ним удар цем: (1) ну-
кле ар но оруж је има из у зе тан де струк тив ни по тен ци јал; (2) 
де струк тив на при ро да ну кле ар ног оруж ја је пред ви дљи ва и 
по у зда на; (3) од бра на про тив ну кле ар них про јек ти ла је или 
не мо гу ћа или екс трем но не раз ви је на; и (4) ре ла тив но је не-
про бле ма тич на из град ња утвр ђе них и мо бил них ну кле ар них 
лан сир них си сте ма.42) Да би ло ги ка за стра ши ва ња мо гла да 
бу де упо тре бљи ва по треб но је: (1) да ак те ри мо гу би ти за-
стра ше ни: (а) да су сен зи би ли зо ва ни за по тен ци јал не ште те 
и гу бит ке, (б) да осва ја ње ма ње вред ну ју од не за ви сно сти и 
да (в) ја сно пер ци пи ра ју ин те ре се и ка па ци те те дру ге стра-
не (уко ли ко се не при хва те ови усло ви, не мо ра ну жно до-
ћи до за стра ши ва ња ре та ли ја ци јом, па др жа ве мо гу усво ји ти 
пре вен тив не стра те ги је про тив ак те ра ко ји је до жи вљен као 
ини ци ја тор не из бе жног су ко ба); и (2) да онај ко бу де пр ви на-
пад нут мо же по у зда но иден ти фи ко ва ти на па да ча и да сам на-
па дач то зна (овај услов мо же би ти осла бљен чи ње ни цом да 
све ви ше др жа ва и те ро ри стич ких гру па раз ви ја тај не про гра-
ма ну кле ар ног на о ру жа ва ња).43) Стра те гиј ско за стра ши ва ње 
има две ре ле вант не по ли тич ке и вој не им пли ка ци је: (1) ме ђу-
соб на ра њи вост по пи та њу де ва ста ци је де лу је као обо стра ни 
ре стрик тив ни фак тор, па се сма њу је ка ко број и ин тен зи тет 
кри за у ве зи ви тал них ин те ре са, та ко и из гле ди за рат;44) и 
(2) др жав ни ар се нал ну кле ар ног на о ру жа ња ће чи ни ти оно-
ли ко је ди ни ца ко ли ко је до вољ но да се ма ни фе сту је оп ци ја 
41) Schel ling, T. C. ArmsandInfluence. Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 1966, p. 178.
42) Men del ba um, M. TheNuclearRevolution: InternationalPoliticsBefore

andAfterHiroshima. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1981.
43) Van Eve ra, S. CausesofWar:PowerandRootsofConflit.op. cit., pp. 247-249.
44) Gad dis, J. L. „The Long Pe a ce: Ele ments of Sta bi lity in Post war In te na ti o nal System.“ Inter-

nationalSecurity,10(4), 1986, pp. 99-142. и Me ar shi e mer, J. „Back to the Fu tu re: In sta bi lity 
in Euro pe Af ter Cold War.“InternationalSecurity, 15(1), 1990, pp. 5-56.
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на но ше ња не на док на дљи ве ште те уз врат ног удар ца (ја сно је 
да ње гов ка па ци те ти др жа ве мо гу да се из ме ре у ап со лут ном 
из но су).45)

Би о ло шко оруж је де ли два свој ства са ну клер ним оруж јем: (1) 
оба оруж ја су спо соб на да про ду ку ју из у зет но ве ли ки број жр та ва; 
и (2) оба оруж ја мо гу да ко ри сте исте си сте ме за на пад на не при-
ја те ља (од стра те шких бом бар де ра до ин тер кон ти не тал них ба ли-
стич ких про јек ти ла). Ме ђу тим, би о ло шко оруж је се и раз ли ку је од 
ну кле ар ног оруж ја на два ре ле вант на на чи на: (1) ње го ве ефек те 
обе ле жа ва ви сок сте пен про мен љи во сти и не си гур но сти: (а) има 
од ло же но де ло ва ње, (б) по сто је те шко ће са пред ви ђа њем ње го вог 
учин ка, (в) за ви сно је од окру же ња (ло кал не ге о граф ске кон фи гу-
ра ци је) и ме те о ро ло шких усло ва (прав ца и бр зи не ве тра, вла жно-
сти, ат мос фер ске ста бил но сти и ул тра ви о лет ног зра че ња), те (г) 
ка рак те ри ше га не до ста так опе ра ци о нал ног ис ку ства; и (2) еви-
дент на је до ступ ност од бра не од по тен ци јал них по сле ди ца ње го-
ве рат не или те ро ри стич ке екс пла о та ци је. По ред то га, био-оруж је 
чи ни да још два бит на усло ва ну жна за стра те гиј ско за стра ши ва ње 
бу ду ма ње ве ро ват ни.

Као пр во, ње го ва ши ро ка при сту пач ност (на уч на отво ре ност и 
ду ал на при ро да био-тех но ло шког зна ња на ре ла ци ји ци вил на-вој на 
упо тре ба) и ре ла тив но ни ски тро шко ви про из вод ње ре зул ту ју мо-
гућ но шћу раз во ја ово га оруж ја од мно го број них и „ша ре но ли ких“ 
(др жав них и не др жав них) ак те ра, што ни је слу чај са ну кле ар ним 
на о ру жа њем. Спе ку ли ше се да да нас пре ко 100 др жа ва има ка па-
ци те те за раз вој би о ло шког оруж ја.46) Ли ста др жа ва са по твр ђе ним 
про гра ми ма би о ло шког ра то ва ња по сле II свет ског ра та укљу чу је: 
Ве ли ку Бри та ни ју (про гла си ла од у ста ја ње 1957.), САД (про гла си-
ла од у ста ја ње 1969.), Фран цу ску (за по че ла про грам 1939. го ди не, 
про гла си ла од у ста ја ње 1970.), Ру си ју, Иран, Ирак, Се вер ну Ко ре ју, 
Ју жну Афри ку (про гла си ла од у ста ја ње 1993.), Ли би ју и Па ки стан, 
док се за Ки ну, Тај ван, Изра ел, Ви јет нам, Ју жну Ко ре ју, Ку бу, Еги-
пат, Ла ос, Бу гар ску, Ин ди ју, Су дан, Ка зах стан и Си ри ју прет по-
ста вља да су, у нај ма њу ру ку, ре а ли зо ва ли ба зич на ис тра жи ва ња 
по ве за на са би о ло шким ра то ва њем.47) Као дру го, због то га што се 
45)  Van Eve ra, S. CausesofWar:PowerandRootsofConflit.op. cit., pp. 244-245.
46)  U.S.A. Con gress, Of fi ce of Tec hno logy As ses sment TechnologiesUnderlyingWeaponsof

MassDestruction, op. cit., p. 85.
47)  Tuc ker, J. B. „Mo ti va ti ons For and Aga inst Pro li fe ra tion: The Ca se of the Mid dle East.“ у 

Zi lin skas, R. A. (ed.) BiologicalWarfare:ModernOffenseandDefense. Lynne Ri en ner Pu-
blis hers, Bo ul der, 1999, pp. 27-52.
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мо же раз ви ти и по ста ви ти у тај но сти без ин фор ма ци ја пу тем ко јих 
се мо гу от кри ти по чи ни о ци или на па да чи, био-оруж је је по год но 
за ано ним ну упо тре бу. Ер го, ак те ре ко ји ве ру ју да мо гу оста ти не-
по зна ти је те же за стра ши ти, јер прет њу ре та ли ја ци је не схва та ју 
до вољ но озбиљ но, као што је и те же ло ци ра ти крив ца због не сум-
њи во ве ли ког бро ја по тен ци јал них из вр ши о ца. Овај об лик ано ним-
но сти мо же би ти мак си мал но ис ко ри шћен за ка та ли тич ки рат: рат 
из ме ђу две др жа ве ко ји тај но иза зи ва тре ћа стра на.48)

Ма да по сле ди це ну кле ар ног или би о ло шког на па да мо гу би ти 
под јед на ко ка та кли змич не, свој ства ових оруж ја су до вољ но раз ли-
чи та да про ду ку ју раз ли чи те по ли тич ке по сле ди це. Др жав на без-
бед ност ће у по гле ду био-оруж ја за ви си ти од офан зив но-де фан зив-
ног ба лан са по ве за ног са би о ло шким ра то ва њем и од ре ла тив них 
спо соб но сти. За раз ли ку од ну кле ар ног на о ру жа ња ко је др жа ви 
мо же при ба ви ти ап со лут ну без бед ност, би о ло шко оруж је не оства-
ру је исти сте пен си гур но сти. Ге нет ски ин жи ње ринг мо же има ти 
ре ле ван тан ути цај на офан зив не и де фан зив не ди мен зи је би о ло-
шког ра то ва ња, али ње гов си стем ски ути цај још увек ни је до вољ но 
по знат. Иако офан зив но би о ло шко оруж је мо же од не ти пре ва гу над 
де фан зив ном стра ном, тај ба ланс ће увек би ти не ста тич не, ди на-
мич не при ро де и обе ле жен ре ла тив ним ин ди ка то ри ма. Са о бра зно 
то ме, др жа ве ће би ти „гур ну те“ у пер ма нент но так ми че ње са сво-
јим не при ја те љи ма за рад по твр ђи ва ња су пер и ор но сти сво га био-
оруж ја и/или сво је би о ло шке од бра не у сме ру оства ри ва ња „пу не“ 
без бед но сти. Ком пе ти тив на ис тра жи ва ња нео п ход на за одр жа ва ње 
др жав ног по ве ре ња у вла сти те по тен ци ја ле за офан зив но или де-
фан зив но би о ло шко ра то ва ње и не до ста так ин фор ма ци ја о ак тив-
но сти ма опо зит не стра не мо гу до ве сти до по гре шно за сно ва ног 
оп ти ми зма, што, опет, мо же усло ви ти по гре шне про це не по ве за не 
са ре ла тив ним спо соб но сти ма и до ве сти до тр ке у на о ру жа њу, кри-
зе или ра то ва. По ред то га, уве ћа ње би о ло шког на о ру жа ња мо же ре-
зул то ва ти и при хва та њем пре вен тив них стра те ги ја од стра не sta tus 
quo др жа ва за рад по ни шта ва ња по тен ци јал не опа сно сти од стра не 
ак те ра ко ји рас по ла жу са би о ло шким оруж јем. Ве ћа или ма ња ве-
ро ват но ћа та квог ста ња, да кле, мо же ис фор си ра ти раз вој пла но ва 
и ка па ци те та sta tus quo др жа ва усмер них ка пре вен тив ном вој ном 
не у тра ли зо ва њу та квих ак те ра или ану ли ра њу њи хо вих спо соб но-
сти пре не го што по тен ци јал ни на пад бу де оства рен. Др жа ве ко је 

48) Schel ling, T. C. и Hal pe rin, M. Strategy andArmsControl. Per ga mon Press, New York, 
1985, p. 14.



- 356 -

ТРКАСАВРЕМЕНОМ:...ЂорђеСтојановић,ЕлизабетаРистановић

се осла ња ју на би о ло шко оруж је као еле мент за стра ши ва ња ове 
ак тив но сти мо гу пер ци пи ра ти као прет њу чак и ако ни су усме ре не 
ка њи ма. Ис ход стра те шке кон јунк ци је ово га ран га ка рак те ри ше 
ин тен зи фи ка ци ја офан зив них и де фан зив них фак то ра и тре ти ра ње 
без бед но сти пре ко ре ла тив них по ка за те ља.

Као што је већ по ка за но, без об зи ра на чи ње ни цу да би о ло шко 
ра то ва ње фа во ри зу је на па да ча, од бра на од би о ло шког оруж ја је до-
ступ на и мо же зна чај но да ре ду ку је ште ту од би о ло шког на па да. Ис-
па да та ко да је мо гућ ност од бра не од би о ло шког оруж ја ди рект но 
про пор ци о нал на фак то ру из не на ђе ња, а из не на ђе ње про из и ла зи из 
тај но ви то сти по ве за не са по сто ја њем (про из вод њом), раз во јем или 
ко ли чи ном и вр стом би о ло шког оруж ја. Ер го, сма њу је се спо соб-
ност др жа ве да де кла ри ше прет њу са пу ним кре ди би ли те том или 
да ми ни ма ли зу је по гре шне про ра чу не и иcкривљену пер цеп ци ју у 
ве зи са би о ло шким оруж јем и ра то ва њем.49) У том кон тек сту, без 
об зи ра да ли се др жа ва опре де ли за стра те ги ју за стра ши ва ња пре ко 
упо зо ра ва ња или стра те ги ју за стра ши ва ња пре ко ка жња ва ња, обе 
стра те ги је ће има ти про јек то ва ни ефе кат на по тен ци јал не не при-
ја те ље са мо ако су ка па ци те ти за при ме ну стра те ги је по зна ти.50) 
Све у све му, тај но оруж је је од ма ле ко ри сти ка да је за стра ши ва ње 
у пи та њу. Осим то га, тај но ви тост на ко јој се за сни ва стра те шко 
за стра ши ва ње мо же би ти по при лич но ри скант на: уко ли ко се до ђе 
до ре ле вант них оба ве штај них по да та ка це ло куп ни кон цепт про-
па да, јер је мо гу ће би ти „ко рак ис пред“- пред у зе ти све по треб не 
ме ре ко је ће убла жи по тен ци јал ни на пад.51) Сход но то ме, еле мент 
из не на ђе ња у сми слу ак те ра, аген са, вре ме на и ци ља на па да је од 
есен ци јал не ва жно сти за упо тре бу би о ло шког оруж ја. Си мул та но, 
тај но ви тост у би о ло шком ра то ва њу: (1) оте жа ва ди фе рен ци ја ци ју 
из ме ђу офан зив них и де фан зив них би о ло шких про гра ма; (2) ком-
пли ку је ди фи рен ци ја ци ју из ме ђу вој них и ци вил них ис тра жи ва ња; 
(3) спре ча ва кон тро ли на о ру жа ва ња; (4) на ру ша ва про цес до но ше-
ња од лу ка; и (5) по ве ћа ва сум ње и про це не ори јен ти са не ка нај го-
рем мо гу ћем сце на ри ју.

Ва жан фак тор ко ји ути че на ин тен зи тет без бед но сне ком пе ти-
ци је ме ђу др жа ва ма је раз ли ко ва ње из ме ђу офан зив них и де фан-
зив них ка па ци те та. Ако на о ру жа ње ко је шти ти др жа ву отва ра про-
49)  Ibi dem, p. 69.
50)  Schel ling, T. C. ArmsandInfluence, op. cit., pp. 78-80.
51)  Schel ling, T. C. и Hal pe rin, M. StrategyandArmsControl, op. cit., p. 37.
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стор и за на пад, вр ло ла ко се мо же де си ти и да по ступ ци sta tus quo 
др жа ва ори јен ти са ни ка вла сти тој си гур но сти бу ду ока рак те ри са-
ни као опа сност.52) Без об зи ра на чи ње ни цу да је због мул ти функ-
ци о нал не при ро де мо дер них си сте ма та ди стинк ци ја оте жа на, она 
оста је ва жан кон цеп ту ал ни мо ме нат, за то што пред ста вља услов 
деј ство ва ња без бед но сне ди ле ме. Да кле, на о ру жа ва ње јед не др жа-
ве, чак и кад је обе ле же но са мо од брам бе ним аспи ра ци ја ма, мо-
же за пла ши ти дру ге др жа ве, ко је то мо гу до жи ве ти као прет њу по 
вла сти ту без бед ност и пред у зе ти ре ци проч не ме ре у трет ма ну вла-
сти те вој не си ле. У том сми слу, не мо гућ ност по вла че ња стрикт не 
гра ни це из ме ђу офан зив них и де фан зив них про гра ма би о ло шког 
ра то ва ња мо же има ти не га тив не стра те шке им пли ка ци је: др жа ве 
не ће има ти по ве ре ња у про кла мо ва не на ме ре дру гих др жа ва, те ће 
се у сво јим ста во ви ма осла ња ти на вла сти те про це не ко је мо гу од-
ве сти у из у зет но оштре, па чак и екс трем не, ре ак ци је.

Ду ал на при ро да био-тех но ло ги је се огле да у то ме што мо же 
би ти при ме ње на ка ко у ци вил ном до ме ну (на при мер: ме ди цин ска, 
фар ма це ут ска, ин ду стриј ска или ко мер ци јал на ис тра жи ва ња) та ко 
и у вој ном до ме ну. Ако из у зме мо рат ни тех но ло шки аспект (му-
ни ци ју), сви ма те ри ја ли и опре ма по треб ни за ис тра жи ва ње, раз-
вој и про дук ци ју би о ло шког оруж ја су ши ро ко рас про стра ње ни и 
у ци вил ној ин ду стри ји. Ово отва ра про стор да се раз вој би о ло шког 
оруж ја ка му фли ра ак тив но сти ма ле ги тим них ци вил них на уч них 
ин сти ту та. Чак и да је све тран спа рент но по пи та њу јав но сти и де-
кла ра тив не окре ну то сти де фан зив ним про гра ми ма би о ло шког ра-
то ва ња, за то што се ко ри сти иста опре ма, ма те ри ја ли, тех но ло ги је, 
ко ли чи на аген са и ге не ри ше слич на вр ста зна ња, њи хо ва про це на 
се ком пли ку је ну жном бли ско шћу ис тра жи ва ња, раз во ја, про дук-
ци је и те сти ра ња са опо зит ним (офан зив ним) про гра ми ма.53) Ствар 
се ком пли ку је и по тре бом да чак и екс клу зив но до след ни де фан-
зив ни про јек ти мо ра ју да ин кор по ри ра ју офан зив на ис тра жи ва ња, 
због ефи ка сни је и ква ли тет ни је пред у пре де са да шњих и бу ду ћих 
прет њи и опа сно сти. Њи хо во аде кват но раз у ме ва ње, као што је то 
слу чај са би ло ко јим дру гим об ли ком ра то ва ња, је пред у слов раз-
во ја функ ци о нал не од бра не. На кра ју, та кав про цес ре зул ту је кре-
и ра њем ли ми ти ра них офан зив них ка па ци те та у сме ру пот пу ни јег 
са гле да ва ња си стем ски сла бих та ча ка и ева лу а ци је по сто је ћих и 
52)  Jer vis, R. „Co o pe ra tion Un der the Se cu rity Di lem ma.“, op. cit., p. 199.
53)  Ali bek, K. и Han del man, S. Biohazard, op. cit., p. 22.
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пла ни ра них ка рак те ри сти ка од бра не од био-ата ка, а осмо за офан-
зив них и де фан зив них про гра ма се на ме ће као не из бе жа на и зах-
те ва на про це ду ра.

Иден ти фи ко ва ње офан зив них би о ло шких про гра ма је до дат но 
оте жа но не по сто ја њем је дин стве не опе ра ци о на ли за ци је по ве за не 
са та квим про гра ми ма. Де тек то ва ње ин фра струк ту ре по треб не за 
про из вод њу би о ло шких рат них аген са је ком пли ко ва на због то га 
што: (1) по стро је ња по ве за на са про дук ци јом па то ге на не са мо да 
мо гу да ли че на фар ма це ут ске објек те не го мо гу и би ти њи хов део; 
(2) на пред на тех но ло ги ја (по пут ви рал них ре ак то ра или мо бил-
них про дук ци о них је ди ни ца за про из вод њу био-оруж ја) сма њу је 
по тре бу за ве ли ким по стро је њи ма или за ли ха ма аген са као нео п-
ход ним еле мен ти ма ре ле вант них вој них ка па ци те та;54) (3) мо гућ-
ност бр зе про из вод ње зна чај не ко ли чи не аген са ре ду ку је по тре бу 
за одр жа ва њем за ли ха и скла ди шта ко је је ла ко от кри ти; (4) про из-
вод ња би о ло шких рат них аген са, за раз ли ку од ну кле ар ног оруж ја, 
иза се бе не оста вља ни ка кав пре те ра но уоч љив от пад; и (5) за хва-
ља у ју ћи мо дер ној тех но ло ги ји ко ја омо гу ћа ва да опре ма ко ри шће-
на за про из вод њу би о ло шких вој них аген са бу де бр зо и те ме љи то 
сте ри ли зо ва на, чак ће и ин спек ци је на ли цу ме ста има ти ве ли ких 
про бле ма са кон ста то ва њем њи хо вог при су ства. При то ме, без ана-
ли зе са др жа ја му ни ци је по тен ци јал но ко ри шће не за био-оруж је 
ни је мо гу ће утвр ди ти ње ну на ме ну, јер мо же би ти мо ди фи ко ва на 
вер зи ја ци вил них аеро сол них ге не ра то ра, хе миј ских бо је вих гла ва, 
кон вен ци о нал них бом би или ави он ских тан ко ва за го ри во. Све то 
у сти ца ју до во ди до то га да раз от кри ва ње про је ка та за про из вод њу 
би о ло шког оруж ја пред ста вља из у зет но те жак циљ.

ЗАКЉУЧАК

Про ли фе ра ци ја би о ло шког оруж је мо же де ста би-
ли зу ју ће ути ца ти на ме ђу на род ни си стем пре ко пет од ли ка 
би о ло шког ра то ва ња: (1) ње го ва вој на праг ма тич ност ни је 
спор на (мо жда на так тич ком ни воу и је сте про бле ма тич на, 
али на ни воу спе ци јал них опе ра ци ја, те на ни воу опе ра тив-
них и стра те гиј ских ак тив но сти- сва ка ко ни је ди ску та бил на); 
(2) би о ло шко оруж је је пре до ми нант но офан зив не при ро де 
(због има нент не тај но ви то сти ка рак те ри ше га еле мент из-
не на ђе ња, за прет по ста ви ти је да би тре ти ра на по пу ла ци ја, 
54)  Ibi dem, p. 205.
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услед ви со ке сто пе мор би ди те та и мор та ли те та, ре а го ва ла 
екс трем но па нич но, док ин фра струк ту ра њи ме за хва ће на не 
тр пи ни ка кво де ва сти ра ње); (3) по пи та њу офан зив но-де фан-
зив ног ба лан са, оно из ра зи то фа во ри зу је агре со ра (би о ло шко 
оруж је је јеф ти но и из у зет но ефи ка сно, а од бра на про тив ње-
га мо гу ћа али ком пли ко ва на, због ве ли ког бро ја аген са ко ји 
су до ступ ни и ре ла тив ног де фи ци та од брам бе них тех но ло ги-
ја- ово ре зул ту је ком пе ти тив ном ди на ми ком слич ном оној ко-
ја се по ве зу је са кла сич ним, кон вен ци о нал ним на о ру жа њем); 
(4) услед не си гур но сти и про мен љи во сти ње го вих ефе ка та, 
ко ји су до из ве сне ме ре ипак пред ви дљи ви, ком плек сне од-
бра не, не а де кват не уте ме ље но сти за уз врат ну упо тре бу „био-
си ле“ по ве за не са „ми сте ри о зно шћу“ ко ја му од у зи ма ве ро-
до стој ност пра ве прет ње, би о ло шко оруж је не рас по ла же 
са по тен ци ја ли ма ефи ка сног стра те гиј ског за стра ши ва ња, а 
услед ње го ве из ра же не до ступ но сти и мо гућ но сти ано ним не 
(по па тро на том др жа ве или „чи сто-те ро ри стич ке“) упо тре бе, 
ума ње не су кла сич не ре та ли а ци о не ме ре, па ње го во уве ћа ва-
ње ни је ком па ти бил но са тра ди ци о нал ном фор мом за стра ши-
ва ња; (5) ду ал на при ро да био-тех но ло ги је ука зу је на то да се 
про гра ми ко ји су на ме ње ни за раз вој ово га оруж ја из ра зи то 
те шко ди фе рен ци ра ју од оних са де фан зив ним и ци вил ним 
пред зна ком (по ред то га, по сто ји и по тре ба за спро во ђе њем 
офан зив них пред ис тра жи ва ња да би де фан зив ни про гра-
ми би ли успе шни, те не по сто је „стан дар ди зо ва не“ раз вој-
но-про дук ци о не про це ду ре са ја сно ма те ри ја ли зо ва ним по-
ка за те љи ма ко ји би се ис кљу чи во по ве зи ва ли са би о ло шким 
оруж јем – сва ки слу чај је ис тра жи вач ко-ре а ли за ци о ни уни-
кум).

Стра те гиј ске по сле ди це ова кве кон сте ла ци је и анар хич не при-
ро де ме ђу на род не по ли ти ке су: (1) кон тро ла би о ло шког на о ру жа ња 
је по при лич но не де ло твор на (in ge ne re кон тро ла на о ру жа ња је увек 
ма ње успе шна ако др жа ве пер ци пи ра ју да вој на моћ фор си ра офан-
зив не аспек те, не си гур не др жа ве ће има ти јак пот сти цај да „за ма-
гљу ју“ пра во ста ње ства ри за рад моћ ног оруж ја, док ће се sta tus 
quo др жа ве за ла га ти за стрикт ни ју ве ри фи ка ци ју ко ја ће би ти оп-
стру и ра на ин хе рент ном тај но ви то шћу офан зив них про гра ма- ка да 
се офан зив на ди мен зи ја до се же јед но став но и без на пре за ња, кон-
тро ла на о ру жа ња је a pri o ri не у спе шна); (2) про гра ми би о ло шког 
ра то ва ња су усло вље ни ком пли ко ва ном и че сто по лу ре гу лар ном 
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про це ду ром до но ше ња од лу ка на до ма ћем пла ну и ве ли ком до зом 
сум њи ча во сти на ме ђу на род ном пла ну (стро га тај но ви тост ће на 
уну тра шњем ни воу ре зул то ва ти ли ми ти ра њем ка ко уви да у про-
гра ме би о ло шког ра то ва ња та ко и бро ја пар ти ци па на та ко ји ће има-
ти аде ква тан при ступ и ин фор ма ци је, док ће, с об зи ром на то да је 
чи та ву кла су ово га оруж ја BTWC за бра ни ла и да је те шко на пра ви-
ти ди стинк ци ју из ме ђу офан зив ног и де фан зив ног по ла ра то ва ња, 
на спољ ном пла ну про из ве сти кон стант ну скеп тич ност као но се ћу 
плат фор му трет ма на био-про гра ма ово га ран га); (3) због по тен ци-
јал но ин тен зив них прет њи ко је мо же да иза зо ве, за оче ки ва ти је 
да не ке др жа ве мо гу би ти ори јен ти са не ка усва ја њу пре вен тив них 
стра те ги ја у трет ма ну био-оруж ја (уко ли ко sta tus quo др жа ве до ђу 
до то га да прет ња ре та ли ја ци јом не да је учин ке или да не мо гу по-
у зда но да иден ти фи ку ју на па да ча, а на пад се др жи за не из бе жан и 
ка та кли зми чан, он да је са свим ло гич но за оче ки ва ти пре вен тив ни 
курс ак тив но сти за рад не у тра ли зо ва ња та кве прет ње); и (4) ње го во 
раз ви ја ње је обич но по ве за но са др жа ва ма ко је су не за до вољ не са 
sta tus quo-ом си ту а ци јом (али и са sta tus quo др жа ва ма уко ли ко не 
по сто ји од го ва ра ју ћа кон тро ла ци вил них вла сти, ово се по себ но 
од но си на не за до вољ не др жа ве ко је су мо ра ле да при хва те sta tus 
quo кон сте ла ци ју); и (5) од лу ка да др жа ве на пу сте про гра ме би о-
ло шког оруж ја ре флек ту је њи хо ву про це ну да оно не ма до вољ ну 
ефи ка сност и ин тен зи тет у сфе ри стра те гиј ских ак ци ја и ре ак ци-
ја. Све ово не зна чи да ће би о ло шко оруж је ди рект но до при не ти 
ве ро ват но ћи ра то ва, кри за или тр ке у на о ру жа ва њу (тра ди ци о нал-
ним за ви сним ва ри ја бла ма нео-ре а ли стич ких те о ри ја), већ да ин-
ди рект но мо же до при не ти та квим ис хо ди ма.

In sum ma, ло ги ка уве ћа ња би о ло шког оруж ја об у хва та три гру-
пе мо ти ва ци о них чи ни ла ца и еле ме на та раз ли чи тих др жа ва: (1) 
без бед но сни ком плекс- ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да вој на ева лу а ци-
ја би о ло шког оруж ја ни је до ре че на, мо же се прет по ста ви ти да ће 
га ба рем не ке др жа ве кла си фи ко ва ти ко ри сним за до да так сво јим 
ору жа ним по тен ци ја ли ма, код ве ли ких си ла за рад упот пу ња ва ња 
спек тра оруж ја ма сов ног уни шта ва ња, а код дру гих др жа ва у за ви-
сно сти од пер ци пи ра ња екс тер ног сте пе на угро же но сти (ко ји мо же 
би ти сма њен са ве зом са не ком од ве ли ких си ла); (2) по ли тич ки ком-
плекс- тран спа рент ност функ ци о ни са ња де мо крат ских си сте ма, за 
раз ли ку од не де мо крат ских ва ри јан ти, ре ду ку је мо гућ ност ели та 
за ауто ри тар ним про кла мо ва њем ва жно сти би о ло шког оруж ја, а 
пар ти ци па ци ја у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма 
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мо же до ве сти до то га да ре зер ви са ност пре ма био-оруж ју по ста не 
ин тер на ли зо ва на си стем ска вред ност (нор ма); и (3) еко ном ски ком-
плекс- иако еко ном ско-на уч не по тен ци ја ле за раз вој и про дук ци ју 
би о ло шког оруж ја не тре ба тр ви ја ли зо ва ти, био-оруж је код ма ње 
раз ви је них зе ма ља и да ље фи гу ри ра као суп сти тут за атом ску бом-
бу и ком па ти бил но по ве ћа ње мо ћи (и по ред не га тив них кон се квен-
ци „био-стиг ма ти за ци је“ на ме ђу на род не прет по став ке еко ном ског 
раз во ја). Све то ука зу је на то да ако ур гент но не бу де про на ђе на 
од ре ђе на фор ма ви со ко ефи ка сних и ме ђу на род но ве ри фи ко ва них 
кон трол них ме ха ни за ма раз во ја и про из вод ње би о ло шког оруж ја, 
оно (за хва љу ју ћи сво јим аутен тич ним ка рак те ри сти ка ма) мо же по-
ста ти под ра зу ме ва ју ћа (ла тент на) став ка у ар се на лу ве ли ког бро ја 
др жа ва и не-др жав них (те ро ри стич ких) ак те ра, па спре ча ва ње ча са 
ње го ве упо тре бе, без об зи ра на све ци ви ли за циј ске та буе, пред ста-
вља без бед но сну тр ку са вре ме ном.

DjordjeStojanovicandElizabetaRistanovic
RACEAGAINSTTIME:THERELATIONSHIPOFBIOLOGI

CALWEAPONSANDINTERNATIONALSECURITY
Summary

Currentglobaldynamicsof thedevelopment in thefield
of technologiesrelated tobiologicalweaponsallowthat
smallstatesandnon-stateactorscanreachcapacity for
mass destruction.Although the threat of the use of bio-
logicalweaponsisaddressedbyresearchers, thereisan
evidentlackofvalidtheoreticalmatrixinacomprehensive
assessmentofitsstrategicaspectsandtheoverallsystemic
impactoninternationalsecurity.Inthiscontext,analytical
frameworkof thisesaywill:clarifypositionofoffensive
anddefensivecharacteristicsofbiologicalweapons,give
objectiveassessmentofstatusandperspectivesofbiologi-
calweaponsdevelopmentandproduction,and,proportio-
nately,definethebiologicalweaponsinfluenceonpraba-
bilityofwars,crises,orthearmsraces.
Keywords:internationalsecurity,biologicalwarfare,bio-
logicalweapons.
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1.ОБЛИЦИ«ФЛЕКСИБИЛНЕ»САРАДЊЕУОБЛАСТИ
СПОЉНЕИБЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕЕУ

Tе жња да се ускла де хе те ро ге ност и ин те гра ци ја ни је но ви на у 
про це су европ ске ин те гра ци је : са овим про бле мом Европ ска 

за јед ни ца се су сре та ла од са мог по чет ка свог по сто ја ња. Ако је 
европ ска интеграцијa, од са мог на стан ка, под ра зу ме ва ла уни форм-
ну при ме ну ко му ни тар ног пра ва, раз ли чи тост из ме ђу др жа ва чла-
ни ца усло ви ла је раз ма тра ње мо гућ но сти на пре до ва ња у јед ном 
«ди фе рен ци ра ном» рит му, ка ко би се ре шио про блем ускла ђи ва ња 
про це са про ши ре ња и про ду бљи ва ња европ ске ин те гра ци је.1) Та-
ко су сук це сив на про ши ре ња усло ви ла од ре ђе ну до зу «флек си бил-
но сти», ко ја се, пре све га, огле да ла у спе ци фич ним при вре ме ним 
де ро га ци ја ма. На тај на чин се уста лио тер мин диференциранаин
теграција, или ди фе рен ци ра на при ме на за јед нич ког кор пу са пра ва 
и оба ве за. Овај тер мин је нај ви ше ко ри шћен у ака дем ској ли те ра-
ту ри.2) Ка ко истичe Фи лип Ма нен (Phi lip pe Ma nin), ра ди се о по ја-
ви уну тар За јед ни це и Уни је да «државеилигрупедржаваделују
премаразличитимправилимаодопштихправила,односноправи
лакојасепримењујунасведржаве».3) Дру гим ре чи ма, реч је о иза-
зо ву да се «организујенарастајућаразличитостуоквируУније,
адасенеугрозидинамикаинтеграције».4) По чет ком де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, ме ђу тим, до шло је до про ме не су шти не про це са 
ди фе рен ци ра но сти, ко ји пре ста је да бу де при вре ме но «практично
решење» и по сте пе но по ста је кон цепт ко ји ће омо гу ћи ти ор га ни-
за ци ју и ко ди фи ка ци ју флек си бил но сти. Два до га ђа ја су од и гра ла 
кључ ну уло гу у овој ево лу ци ји: обра зо ва ње еко ном ске и мо не тар не 
уни је, са јед не стра не, и пер спек ти ве уни фи ка ци је на кон хлад ног 
ра та. Та ко је уго вор из Ма стрих та, са обра зо ва њем еко ном ске и 
1) Flo ren ce Chal tiel, «Le tra ité d’Am ster dam et la co opéra tion ren forcée», RevueduMarché

communetde l’Unioneuropéenne, n° 418, 1998, p. 290.
2) Ale xan der Stubb, NegotiatingFlexibilityintheEuropeanUnion:Amsterdam,Niceandbe

yond, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2002, p. 43. Овај аутор ис ти че да по сто ји «терми
нолошкаконфузија» ка да го во ри мо о ди фе рен ци ра ној ин те гра ци ји, јер су у «оп ти ца-
ју» пој мо ви као што су «Европаувишебрзина», «појачанасолидарност», «појачана
сарадња», «постепенаинтеграција», «концентричникругови», «Европаувишеколо
сека», «варијабилнагеометрија» итд. Сви ови тер ми ни се ко ри сте да озна че про цес 
ди фе рен ци ра не ин те гра ци је - Ale xan der Stubb, «A Ca te go ri za tion of Dif fe ren ti a ted In te-
gra tion», JournalofCommonMarketStudies, vol. 34, n° 2, 1996, p. 283.

3) Phi lip pe Ma nin, «Les aspects de l’intégra tion différen ciée» in  Phi lip pe Ma nin, Jean-Vic tor 
Lo u is, (dir.), VersuneEuropedifférenciée?Possibilitéetlimites, Pe do ne, Pa ris, 1996, p. 9.

4) Françoise de La Ser re, «La co opéra tion ren forcée», in Paul Mag net te (dir.), LaConstitution
del’Europe, Edi ti ons de l’Uni ver sité li bre de Bru xel les, Bru xel les, 2002,  p. 167.
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мо не тар не уни је, омо гу ћио на пре до ва ње јед ног бро ја др жа ва, док 
су се не ке др жа ве до бро вољ но ис кљу чи ле из тог про це са до бив-
ши при том спе ци фич не (пер ма нент не) де ро га ци је (Дан ска, Ве ли-
ка Бри та ни ја).5) Да кле, ди фе рен ци ра ност по ста је дво ја ки про цес: с 
јед не стра не, те жња је да се омо гу ћи др жа ва ма да да ље на пре ду ју 
у про це су ин те гра ци је и да оства ре са рад њу у од ре ђе ној обла сти у 
окви ру ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ, и ре ци проч но, да се омо гу-
ћи др жа ва ма ко је од би ја ју уче шће, да не бу ду ан га жо ва не, за хва љу-
ју ћи спе ци фич ним де ро га ци ја ма (optout).6) 

За јед нич ка спољ на, без бед но сна  и од брам бе на по ли ти ка за-
сно ва на је на ме ђу вла ди ној са рад њи, с об зи ром да се ра ди о обла-
сти ко ја тра ди ци о нал но пред ста вља из раз на ци о нал не су ве ре но-
сти. Бу ду ћи да је јед но гла сност основ но на че ло до но ше ња од лу ка 
у овој обла сти, Европ ска уни ја се, од са мог уво ђе ња спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке у ин сти ту ци о нал ни оквир, су сре ће са мо-
гућ но шћу па ра ли зе ове по ли ти ке. Оту да је би ло нео п ход но про на-
ћи од го ва ра ју ће ал тер на ти ве ко ји не ће бло ки ра ти да љи раз вој ове 
по ли ти ке, бу ду ћи да је би ло ма ло ве ро ват но да ће ква ли фи ко ва на 
ве ћи на би ти уве де на у ову област. Ако се освр не мо на од ред бе Уго-
во ра из Ма стрих та, ви де ће мо да при мер Дан ске пред ста вља је дан 
об лик флек си бил но сти, ко је се, пре све га, од но си, на пре ва зи ла-
же ње бло ка де у про це су по ли тич ког од лу чи ва ња. На и ме, Дан ска 
је на ре фе рен ду му од ба ци ла уго вор из Ма стрих та, те је на осно-
ву тзв. «ком про ми са из Един бур га» из 1992. го ди не, од лу че но да 
се уго во ру из Ма стрих та при кљу чи и Про то кол бр. 5 о по ло жа ју 
Дан ске, ко јим је пред ви ђе но, из ме ђу оста лог, да Дан ска «нећеуче
ствоватиуприпремањуипримениодлукаилиподухватаУнијеко
јеимајупоследицеуобластиодбране», али да  при том не ће спре-
ча ва ти раз вој «бли же са рад ње др жа ва чла ни ца» у обла сти спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Да кле, овај об лик флек си бил но сти за-
сно ван је на прин ци пу не у че ство ва ња (optout). Не ки ауто ри овај 
об лик де ро га ци је на зи ва ју и «деструктуирајућом»ди фе рен ци ра-
ном ин те гра ци јом.7) Што се ти че до ме на од бра не, он је, са уго во-
ром из Ма стрих та, уре ђен та ко да је пред ви ђао раз ли чи те об ли-
5) Ibid, p. 168.
6) Thi e rry Cho pin, Jean-François Ja met, «La différen ci a tion pe ut-el le con tri bu er à l’ap pro fon-

dis se ment de l’intégra tion com mu na u ta i re ?», Questionsd’Europe, n° 106 et 107, 15 et 21 
ju il let 2008, p. 1.

7)  La u ren ce Bur gor gue-Lar sen,«Le dro it com mu na u ta i re dans to us ses états ou les désor dres 
du inet du out», in  MélangesenhommageàGuyIsaac.50ansdudroitcommunautaire, 
Pres ses de l’Uni ver sité des Sci en ces so ci a les, To u lo u se, 2003, p. 123.
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ке са рад ње, али изван уго вор ног окви ра ЕУ. Ви ше од ред би уго во-
ра из Ма стрих та по твр ђу је ову чи ње ни цу. Пр во, уго вор пред ви ђа 
по што ва ње спе ци фич но сти на ци о нал них од брам бе них по ли ти ка. 
Ова спе ци фич ност се од но си ка ко на не у трал не зе мље, та ко и на 
од брам бе не по ли ти ке ко је се оства ру ју у окви ру НА ТО-а. Дру го, 
флек си бил ност је би ла пред ви ђе на у окви ру сâме За пад но е вроп-
ске уни је (ЗЕУ), као вој ног ослон ца ЕУ. Нај зад, мо гућ ност раз во ја 
«тешњебилатералнесарадње» из ме ђу две или ви ше др жа ва чла-
ни ца у окви ру ЗЕУ или НА ТО-а пред ви ђе на је чла ном 17 (бив ши 
члан Ј.7) Уго во ра о ЕУ, али у ме ри у ко јој та са рад ња не спре ча ва 
или ни је у су прот но сти са са рад њом у обла сти спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ. Ова од ред ба про ис ти че из раз ли ка ко је по сто је 
из ме ђу од брам бе них по ли ти ка др жа ва чла ни ца, и њи хо вих вој них 
по тен ци ја ла. Ипак, све на ве де не уго вор не од ред бе пред ви ђа ју са-
рад њу изван ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ8), и ти ме до во де до опа-
сно сти од «дефрагментације» спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. 
Оту да је би ло нео п ход но да се уве ду спе ци фич ни об ли ци са рад ње 
у овој обла сти, ко ји ће исто вре ме но ува жа ва ти ве ли ке раз ли ке из-
ме ђу др жа ва чла ни ца, али и омо гу ћи ти њи хо ву са рад њу у окви ру 
ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ. Ме ђу тим, то се ни је до го ди ло све до 
усва ја ња Ли са бон ског уго во ра. 

Ипак, на кон но вог та ла са про ши ре ња, би ло је нео п ход но при-
сту пи ти про це су ди фе рен ци ја ци је на но ви на чин, има ју ћи у ви ду 
на ра ста ју ћу хе те ро ге ност и бу дућ ност јед не ЕУ са два де сет или 
ви ше чла ни ца. При том је тре ба ло во ди ти ра чу на и о то ме да ди фе-
рен ци ра ност но си са со бом и од ре ђе не ри зи ке. Пр ви од њих је пре-
ко мер на фраг мен та ци ја про це са ин те гра ци је, јер ди фе рен ци ра ност 
ства ра до дат ну ин сти ту ци о нал ну ком плек сност, ко ја је че сто пред-
мет кри ти ка. Дру ги ри зик је мо гућ ност раз до ра из ме ђу др жа ва ко је 
се опре де ле да иду на пред, и оних ко је то не же ле. Во де ћи ра чу на 
о ово ме, уго вор из Ам стер да ма је фор мал но увео мо гућ ност тзв. 
«појачанесарадње» у окви ру ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ. Шта 
за пра во пред ста вља по јам по ја ча не са рад ње? За раз ли ку од ме ха-
ни за ма ди фе рен ци ра но сти ко је су уве де не уго во ром из Ма стрих та, 
и ко ји спа да ју у «де ро га ци је», јер да ју мо гућ ност по је ди ним др жа-
ва ма (Дан ска, Ве ли ка Бри та ни ја) да не уче ству ју у не кој обла сти, 
по ја ча на са рад ња има за циљ да омо гу ћи др жа ва ма да иду бр же и 
да ље од дру гих, у окви ру ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ. Сто га ова 
8)  Udo Di e drichs, Mat hi as Jopp, «Fle xi ble Mo des of Go ver nan ce: Ma king CFSP and ESDP 

Work», InternationalSpectator, vol. 38,  n° 3, 2003, p. 18.
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са рад ња има «позитивнуконотацију», док раз не де ро га ци је има ју 
«негативнуконотацију».9) Та ко ђе, не ки ауто ри за па жа ју по сте пе-
но на пу шта ње пој ма «флек си бил но сти» у ко рист пој ма «по ја ча не 
са рад ње», као по сле ди цу те жње ка упо тре би ма ње «идеолошки
оптерећујућетермонологије». По ја ча на са рад ња та ко ука зу је на 
прак тич ну стра ну ове по ја ве, за раз ли ку од флек си бил но сти ко ја се 
по ве зу је са суб си ди јар но шћу или фе де ра ли змом.10) 

Та ко је уго во ром из Ам стер да ма пред ви ђе на мо гућ ност по-
ја ча не са рад ње, ко ја је уве де на чла но ви ма 43-45 Уго во ра о ЕУ и 
чла на 11 Уго во ра о ЕЗ, и об у хва та ла је обла сти из «пр вог» и «тре-
ћег» сту ба ЕУ. Де фи ни са ни су стрикт ни усло ви ко ји су од ре ђи ва ли 
ову са рад њу. Та ко, она је мо гла би ти уве де на у тре ћи стуб ЕУ под 
усло вом да има за циљ по сти за ње ци ље ва Уни је, за шти ту и ја ча ње 
ње них ин те ре са, да се ко ри сти тек у крајњемслучају, он да ка да ци-
ље ви Уго во ра не мо гу да бу ду по стиг ну ти при ме ном пред ви ђе них 
про це ду ра, да се од но си бар на ве ћи ну др жа ва чла ни ца, да не ути че 
на те ко ви не За јед ни це ни на над ле жно сти, пра ва, оба ве зе и ин те ре-
се др жа ва чла ни ца ко је не уче ству ју у са рад њи (чл. 43(1) Уго во ра о 
ЕУ). У окви ру пр вог сту ба Уни је, ова са рад ња је мо гла би ти уве де-
на са мо у обла сти ма ко ја не спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност ЕЗ, 
ако не ути че на по ли ти ке, ак тив но сти и про гра ме За јед ни це, ако се 
не од но си на гра ђан ство Уни је, ако оста је у окви ри ма над ле жно сти 
За јед ни це и не уста но вља ва дис кри ми на ци ју или огра ни че ње тр го-
ви не из ме ђу др жа ва чла ни ца (чл. 11(1) Уго во ра о ЕЗ).

Ипак, ова са рад ња ни је об у хва ти ла и област спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке ЕУ. Да кле, во ља и од луч ност не ких др жа ва чла-
ни ца да на пре ду ју бр же у про це су ин те гра ци је ни је пред ви ђе на у 
дру гом сту бу Уни је. За што? Ис ти ца но је да је дру ги стуб Уни је већ 
до вољ но «флек си би лан», те да би уво ђе ње по ја ча не са рад ње би ло 
кон тра про дук тив но у од но су на кон ти ну и тет и ко хе рент ност спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, и та ко пред ста вља ло по тен ци јал-
ни из вор кон фу зи је у од но су пре ма тре ћим др жа ва ма. Та ко је ова 
иде ја, ко ја је би ла за го ва ра на од стра не не ких др жа ва (Хо лан ди ја) 
9) Phi lip pe Ma nin,  « La «co opéra tion ren forcée»», in Letraitéd’Amsterdam:réalitésetper

spectives, Ac tes du col lo que (Uni ver sités Pa ris I, Pa ris II et Bor de a ux IV), Pa ris, 27-28 févri-
er 1998, Edi ti ons Pe do ne, Pa ris, 1998, p. 137. Аутор на во ди да је у не ким слу ча је ви ма ова 
по де ла «виртуелна». Та ко, на при мер, мо же се твр ди ти да су др жа ве ко је су уче ство ва-
ле у обра зо ва њу за јед нич ке мо не те име ђу се бе оства ри ле по ја ча ну са рад њу у од но су на 
оне др жа ве ко је ни су уче ство ва ле, без об зи ра на то што Уго вор го во ри о «де ро га ци ји». 

10)  Ale xan der Stubb, NegotiatingFlexibilityintheEuropeanUnion:Amsterdam,Niceandbe
yond, op.cit., p. 43.



- 372 -

ОБЛИЦИ“ФЛЕКСИБИЛНЕ”САРАДЊЕУОБЛАТИ...ДејанаВукчевић

то ком пре го во ра о уго во ру из Ам стер да ма, на кра ју пот пу но од ба-
че на.11) Про на ђе но је ком про ми сно ре ше ње, ко је се огле да у уво ђе-
њу од ред би о тзв. конструктивнојуздржаности, ко ја је тре ба ла 
да за ме ни од ред бе о по ја ча ној са рад њи. Ова про це ду ра уве де на је 
чла ном 23 Уго во ра о ЕУ, и пред ви ђа мо гућ ност за др жа ву чла ни цу 
да се уз др жи од гла са ња, и да при том упу ти зва нич ну де кла ра ци ју. 
У том слу ча ју, ова др жа ва чла ни ца ни је оба ве зна да при ме ни од-
лу ку, али је у оба ве зи да при хва ти оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ке за 
оста ле чла ни це, и да се уз др жи од би ло ка кве ак тив но сти ко ја би 
мо гла би ти су прот на или усме ре на да спре чи де ло ва ње Уни је за-
сно ва но на тој од лу ци. Циљ кон струк тив не уз др жа но сти је да се 
спре чи бло ки ра ње до но ше ња од лу ка од стра не са мо јед не др жа ве. 

Кон струк тив на уз др жа ност ни је но ви на уго во ра из Ам стер да-
ма. Овај об лик флек си бил но сти пред ви ђен је и чла ном 205(3) Уго-
во ра о ЕЗ, ко ји ис ти че да, при ли ком гла са ња у Са ве ту, «уздржавање
одгласањаприсутнихчлановаилионихкојисузаступљенипреко
пуномоћника,неспречаваСаветдаусвојиодлукезакојесетражи
једногласност». Раз ли ка из ме ђу ова два ме ха ни зма огле да се у то-
ме што у пр вом сту бу, од лу ка оба ве зу је и др жа ву ко ја се уз др жа ла 
од гла са ња, док у дру гом сту бу то ни је слу чај, те по сто ји ри зик 
да се угро зи на че ло по ли тич ке со ли дар но сти, пред ви ђе но чла ном 
11(2) Уго во ра о ЕУ, ко ји ка же да «државечланицеактивноибез
резервноподржавајуспољнуибезбедноснуполитикуУније,удуху
искреностиимеђусобнесолидарности», те да «заједничкиделујуу
циљујачањаиразвојањиховеузајамнеполитичкесолидарности». 
Кон струк тив на уз др жа ност у обла сти спољ не и без бед но сне по ли-
ти ке има још не ке не до стат ке. На и ме, овај об лик флек си бил но сти 
«одслучајадо случаја» за сно ван је на прин ци пу не у че ство ва ња. 
Реч је, пре све га, о си сте му «дискретногумножавања» прин ци па 
optout, а не о спе ци фич ном об ли ку по ја ча не са рад ње.12) Та ко ђе, 
кон струк тив на уз др жа ност је мо гу ћа са мо он да ка да ни су угро же-
ни ви тал ни ин те ре си др жа ва, ка ко пред ви ђа члан 23 УЕУ. Пре ма 
Алек сан дру Ста бу (Ale xan der Stubb), кон струк тив на уз др жа ност се 
мо же по ве за ти са мо де лом Евро пе àlacarte,бу ду ћи да омо гу ћа ва 
др жа ва ма да иза бе ру ка да ће уче ство ва ти, а ка да не ће, у не кој од-
11) Eric Phi lip part, Jef frey Ed wards, «The Pro vi si ons on Clo ser Co-ope ra tion in the Tre aty of 

Am ster dam: The Po li tics of Fle xi bi lity in the Euro pean Union», JournalofCommonMarket 
Studies, vol. 37, n° 1, 1999, p. 99.

12) Ibid.
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лу ци ЕУ.13) Кон струк тив на уз др жа ност је у прак си пр ви пут упо тре-
бље на у фе бру а ру 2008. го ди не од стра не Ки пра, по во дом усва ја ња 
од лу ке Са ве та ЕУ о ус по ста вља њу ми си је «Еулекс Ко со во». Том 
при ли ком ова др жа ва је упу ти ла и зва нич ну де кла ра ци ју, у ко јој се 
по зи ва на члан 23 (1) Уго во ра о ЕУ.14)

Уго во ром из Ни це из ме ње не су од ред бе о по ја ча ној са рад њи, 
ко ја се убу ду ће на зи ва «ближасарадња» и уве де на је мо гућ ност 
ове са рад ње и у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ка да 
је реч о овој са рад њи у дру гим обла сти ма, утвр ђен је ми ни мум од 
осам др жа ва за ус по ста вља ње ове са рад ње, док су у обла сти спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке уне ти но ви чла но ви од 27А до 27Д.  
Пре ма чла ну 27А, бли жа са рад ња у обла сти спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке би ће усме ре на на «очувањевредностииинтересаУније
каоцелинеузистицањењеногидентитетакаокохерентнеснаге
намеђународнојсцени». Пред ви ђе но је ис пу ње ње три усло ва ра ди 
ње не ре а ли за ци је. Ка ко је ис так ну то у чла ну 27А (1), ова са рад ња 
мо ра да по шту је: на че ла, ци ље ве, оп ште смер ни це и до след ност 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и од лу ке до не те у том 
окви ру, за тим овла шће ња Европ ске за јед ни це, и, ко нач но, до след-
ност из ме ђу свих по ли ти ка Уни је и ње них спољ них ак тив но сти. 
Про це ду ра уво ђе ња бли же са рад ње пред ви ђе на је чла ном 27Ц, ко-
ји ис ти че да ће др жа ве чла ни це ко је на ме ра ва ју да уна пре де ме ђу-
соб ну са рад њу упу ти ти зах тев Са ве ту ми ни ста ра. Овај зах тев ће 
би ти упу ћен и Европ ској ко ми си ји и Европ ском пар ла мен ту ра ди 
ин фор ма ци је. Ко ми си ја тре ба да из ло жи сво је ми шље ње о то ме да 
ли је пред ло же на са рад ња у скла ду са по ли ти ком Уни је, док је Са-
вет над ле жан да дâ овла шће ње за ус по ста вља ње ове са рад ње. 

По је ди ни ауто ри ука зу ју на не ка зна чај на, ка ко функ ци о нал-
на, та ко и ма те ри јал на огра ни че ња ка да је реч о бли жој са рад њи 
у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ.15) Функ ци о нал но 
огра ни че ње се од ра жа ва у чи ње ни ци да ова са рад ња мо же би ти 
уве де на са мо за спро во ђе ње за јед нич ких ак ци ја или ста во ва, да-
кле, та мо где већ по сто ји ква ли фи ко ва на ве ћи на и кон струк тив на 
13) Ale xan der Stubb,  NegotiatingFlexibilityintheEuropeanUnion:Amsterdam, Niceandbe

yond, op.cit., p. 133.
14) Ma ri se Cre mo na, «En han ced Co o pe ra tion and the Com mon Fo re ign and Se cu rity and De fen-

ce Po li ci es of the EU», Euro pean Uni ver sity In sti tu te WorkingPaperLAW, n ° 21, 2009, p. 
15. 

15) Marc Blan qu et, «Com men ta i re de l’ar tic le 27A», in Joël Ri de au (dir.), Unioneuropéenne
CommentairedestraitésmodifiésparletraitédeNicedu26février2001, LGDJ, Pa ris, 2001, 
p. 65.
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уз др жа ност. Не ки ауто ри об ја шња ва ју ово огра ни че ње по тре бом 
за ко хе рент но шћу спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, та ко да бли-
жа са рад ња у овој обла сти не мо же да се ко ри сти за утвр ђи ва ње 
основ них смер ни ца ове по ли ти ке.16) Ово огра ни че ње ука зу је на 
дру га чи ју ло ги ку ове са рад ње у обла сти спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке од са мог кон цеп та по ја ча не/бли же са рад ње као та кве. Ов де 
се ра ди, пре све га, о ман да ту ко ји Уни ја да је од ре ђе ној гру пи др-
жа ва чла ни ца, ко је, са сво је стра не, по се ду ју од ре ђе ни сте пен ауто-
но ми је. Што се ти че ма те ри јал ног огра ни че ња, оно та ко ђе по сто ји, 
јер се бли жа са рад ња у овој обла сти не при ме њу је на пи та ња ко ја 
има ју вој не или од брам бе не по сле ди це (чл. 27Б). 

За раз ли ку од до са да шњих уго во ра, Ли са бон ски уго ворпред-
ста вља на пре дак ка да се ра ди о флек си бил но сти у обла сти спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај уго вор је унео зна чај не про ме-
не ко је се од но се на ме ђу на род ну ак тив ност Европ ске уни је. Пре 
све га, Европ ска уни ја убу ду ће има свој ство прав ног ли ца, чи ме је 
окон ча на рас пра ва о ње ном «им пли цит ном» прав ном су бјек ти ви-
те ту. Та ко ђе, уки ну ти су «сту бо ви» на ко ји ма је Уни ја до са да по-
чи ва ла, што је тре ба ло да оја ча ко хе рент ност из ме ђу раз ли чи тих 
по ли ти ка на спољ ном пла ну ЕУ. Ме ђу тим, све ове из ме не у обла-
сти спољ не по ли ти ке ни су ре во лу ци о нар не, бу ду ћи да не ре ме те 
до ми нант ни прин цип ме ђу вла ди не са рад ње у овој обла сти.17) Ка-
да је реч о бли жој са рад њи, она је уве де на чла ном 20 Уго во ра о 
ЕУ, као и чла но ви ма од 326 до 334 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ 
(УФЕУ). Ова са рад ња је пред ви ђе на за обла сти ко је не спа да ју у 
ис кљу чи ву над ле жност Уни је, а усме ре на је ка оства ре њу ци ље ва 
Уни је, за шти ти ње них ин те ре са и ја ча њу ин те гра ци о них про це са 
(чл. 20(1) УЕУ). Са вет до но си од лу ку о ус по ста вља њу ове са рад-
ње, под усло вом да у њој уче ству је нај ма ње де вет др жа ва чла ни ца. 
Ова са рад ња је у сва ком тре нут ку «отвореназасведржавечла
нице». Ка да је реч о спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, зна чај на 
но ви на Ли са бон ског уго во ра је да се уки да огра ни че ње ове са рад-
ње за пи та ња ко ја има ју вој не или од брам бе не по сле ди це. Ипак, 
бли жа са рад ња у овој обла сти има спе ци фи чан ка рак тер, ко ји је 
усло вљен спе ци фич ним ста ту сом спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
у Ли са бон ском уго во ру. На и ме, гла ва 5 Уго во ра о ЕУ но си на слов 
«оп ште од ред бе о спољ ним ак тив но сти ма Уни је и по себ не од ред-
16) Fran cet te Fi nes, «La réfor me des co opéra ti ons ren forcées», Revuedesaffaireseuropéennes, 

n° 4, 2000, p. 367.
17) Bar ba ra Del co urt, «En tre réali sme et mo de stie: les no u ve a ux ato urs de la PESC», in Paul 

Mag net te (dir.), LaGrandeEurope, Uni ver sité Li bre de Bru xel les, Bru xel les, 2004, p. 312.
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бе о за јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци», што ука зу је 
на те жњу да се ова по ли ти ка сме сти у је дин стве ни си стем спољ-
не ак ци је ЕУ, а да исто вре ме но за др жи спе ци фи чан ка рак тер. На 
то ука зу је и Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ, ко ји пред ви ђа раз ли чи-
те ка те го ри је над ле жно сти ЕУ – ис кљу чи ву над ле жност ЕУ (чл. 3 
УФЕУ), по де ље ну над ле жност (чл. 4 УФЕУ) и над ле жност по др-
жа ва ња, ко ор ди на ци је и до пу ње ња ак ци је др жа ва чла ни ца (чл. 6 
УФЕУ) – не свр ста ва ју ћи при том спољ ну и без бед но сну по ли ти-
ку ЕУ ни у јед ну од на ве де них ка те го ри ја. Та ко члан 2(4) УФЕУ 
ка же да «Уни ја има над ле жност, у скла ду са од ред ба ма Уго во ра 
о Европ ској уни ји, да одређуjе и спро во ди за јед нич ку спољ ну и 
без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи по сте пе но од ре ђи ва ње за јед-
нич ке од брам бе не по ли ти ке». Чи ни се да спе ци фич на, suigeneris 
при ро да ове по ли ти ке ни је ја сно пре ци зи ра на у но вом уго во ру18), 
што спре ча ва да се оства ри пот пу на хар мо ни за ци ја ин стру ме на та 
и про це ду ра ко ји су по де ље ни по «сту бо ви ма».19) Та ко је и бли-
жа са рад ња у овој обла сти спе ци фич на у од но су на та кву са рад њу 
у дру гим обла сти ма. При ме ра ра ди, за раз ли ку од ове са рад ње у 
дру гим обла сти ма, у ко ји ма Са вет ква ли фи ко ва ном ве ћи ном да је 
одо бре ње о ње ном спро во ђе њу, у обла сти спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке по треб на је јед но гла сност (чл. 329(2) УЕУ). За тим, др жа-
ве чла ни це мо ра ју да под не су зах тев са пре ци зним ин фор ма ци ја ма 
о обла сти и ци ље ви ма пред ло же не са рад ње у дру гим обла сти ма, 
док је у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ до во љан са мо 
зах тев, без до дат них усло ва (чл. 329(1) и 329(2) УЕУ). Ко нач но, 
осим Ко ми си је, у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке, Ви со-
ки пред став ник за спољ не по сло ве и без бед ност је за ду жен да дâ 
ми шље ње о ускла ђе но сти бли же са рад ње са спољ ном и без бед но-
сном по ли ти ком ЕУ (чл. 329(2) УЕУ).

2.ОБЛИЦИ«ФЛЕКСИБИЛНЕСАРАДЊЕ»УОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСНЕИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

Раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, као део за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, остао је у рас ко ра ку са про-
це ду ром до но ше ња од лу ка у овој обла сти. Да би се очу ва ло по ли-
тич ко је дин ство ЕУ и кон тро ла над раз во јем ове по ли ти ке, би ло је 
18) Ma ri se Cre mo na, «The Draft Con sti tu ti o nal Tre aty : Ex ter nal Re la ti ons and Ex ter nal Ac-

tion», CommonMarketLawReview, vol. 40, n° 6, 2003, p. 1354.
19) Gi o van na Bo no, «La PESC et la PESCD dans la Con sti tu tion européen ne. Eva lu a tion sur 

la ba se du pro jet de la Con ven tion», Annuairefrançaisderelationsinternationales, vol. 5, 
2004, p. 560.



- 376 -

ОБЛИЦИ“ФЛЕКСИБИЛНЕ”САРАДЊЕУОБЛАТИ...ДејанаВукчевић

нео п ход но уве сти но ве об ли ке флек си бил не са рад ње у овој обла-
сти, ка ко би се омо гу ћи ло «коалицијама воље» да се ан га жу ју у 
ци вил ним и вој ним опе ра ци ја ма под окри љем ЕУ. Три раз ло га су 
усло ви ла уво ђе ње флек си бил не са рад ње у област без бед но сти и 
од бра не у окви ру ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ. Нај пре, са рад ња 
из ме ђу др жа ва чла ни ца у обла сти од бра не од ви ја се из ван ин сти-
ту ци о нал ног окви ра ЕУ, и би ло је нео п ход но да се та са рад ња у 
не кој фор ми оба вља у окви ру ЕУ. За тим, зна чај не раз ли ке у вој ним 
ка па ци те ти ма по сто је из ме ђу др жа ва чла ни ца, и оне ви ше ни су мо-
гле би ти иг но ри са не. Ко нач но, област без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке је област у ко јој се све од лу ке до но се јед но гла сно. Ру-
ко во де ћи се овим ре ал но сти ма, Ли са бон ски уго вор пред ви ђа три 
об ли ка флек си бил не са рад ње у обла сти европ ске без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке ЕУ.

Пр ви об лик флек си бил не са рад ње од но си се на од ред бе о тзв. 
сталнојструктирнојсарадњи.На и ме, гру пи др жа ва чла ни ца ко-
је же ле да на пре ду ју у обла сти од бра не и да ме ђу со бом за поч-
ну за јед нич ке ини ци ја ти ве, омо гу ће на је са рад ња у окви ру Уни је. 
Овај об лик са рад ње има за циљ да ин сти ту ци о на ли зу је до са да шњу 
прак су ко ја по сто ји ме ђу не ким др жа ва ма чла ни ца ма, ка ко би се 
ова са рад ња убу ду ће од ви ја ла у окви ру Уни је, уз по др шку оста лих 
др жа ва чла ни ца. Та ко члан 42(6) Ли са бон ског уго во ра пред ви ђа да 
«онедржавечланицечијивојникапацитетииспуњавајувишекри
теијумеикојесу,собзиромнанајвишезахтевекојисепостављају
предмисијама, ушле у међусобно чвршће обавезе, успостављају
сталнусарадњууоквируУније».

Про цес ус по ста вља ња стал не са рад ње утвр ђен је чла ном 46 
Уго во ра о ЕУ и под ра зу ме ва не ко ли ко фа за. Пр во, др жа ве ко је же-
ле да уста но ве стал ну са рад њу мо ра ју о то ме да оба ве сте Са вет и 
Ви со ког пред став ни ка Уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по-
ли ти ку. Дру го, у ро ку од три ме се ца од тог оба ве ште ња, Са вет, ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном и по сле кон сул та ци ја са Ви со ким пред став-
ни ком, усва ја од лу ку ко јом се та са рад ња ус по ста вља и утвр ђу је 
ли сту др жа ва уче сни ца у тој са рад њи. Тре ће, ја сно је утвр ђе на про-
це ду ра евен ту ал ног про ши ре ња стал не са рад ње на дру ге др жа ве 
чла ни це. На и ме, сва ка др жа ва ко ја ка сни је же ли да при сту пи овој 
са рад њи, оба ве шта ва о то ме Са вет и ми ни стра ино стра них по сло-
ва. На кон но ти фи ка ци је, Са вет од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
по сле кон сул та ци ја са ми ни стром ино стра них по сло ва о уче шћу 
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но ве чла ни це у струк тур ној са рад њи. Са мо др жа ве уче сни це ове 
са рад ње има ју том при ли ком пра во гла са. Пред ви ђе на је и мо гућ-
ност ис кљу че ња др жа ве ко ја не ис пу ња ва кри те ри ју ме ко је зах те ва 
стал на струк тур на са рад ња. Том при ли ком, Са вет до но си од лу ку 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном. За ни мљи во је да се све од лу ке и пре-
по ру ке ве за не за струк тур ну са рад њу, осим го ре на ве де них ко је се 
од но се на про це ду ру члан ства, до но се јед но гла сно, што по твр ђу је 
и члан 46(6) Уго во ра о ЕУ.

Кри те ри ју ми и зах те ви у по гле ду вој них ка па ци те та др жа-
ва уче сни ца струк тур не са рад ње усво је ни су у тзв. Протоколуо
сталној сарадњи установљеној чланом 42Уговора о ЕУ. Пре ма 
чла ну 1 овог про то ко ла, др жа ве чла ни це се оба ве зу ју да ће ин тен-
зив но раз ви ја ти сво је од брам бе не ка па ци те те про ши ре њем свог 
на ци о нал ног до при но са, и уче шћем, у слу ча ју по тре бе, у мул ти-
на ци о нал ним сна га ма, у нај ва жни јим европ ским про гра ми ма на-
о ру жа ња и ак тив но сти ма Европ ске аген ци је за од бра ну. Та ко ђе, 
др жа ве се оба ве зу ју да ће ста ви ти на рас по ла га ње, нај ка сни је до 
2010. го ди не, као на ци о нал ни кон тин гент или као део мул ти на ци о-
нал них вој них сна га, бор бе не је ди ни це за по тре бе бу ду ћих ми си ја, 
кон ци пи ра не као так тич ке гру пе, ко је рас по ла жу ин фра струк ту ром 
за по др шку, укљу чу ју ћи тран спорт и ло ги сти ку, ко је су спо соб не 
да пре ду зму, у ро ку од 5 до 30 да на, Пе терс бер шке ми си је, и по себ-
но ка ко би од го во ри ле на зах те ве Ује ди ње них на ци ја, у пе ри о ду од 
30 да на, са мо гућ но шћу про ду жет ка до 120 да на. 

У ци љу ис пу ње ња ових кри те ри ју ма, др жа ве уче сни це ове 
са рад ње има ју оба ве зу да, пре ма чла ну 2 Про то ко ла, са ра ђу ју, од 
тре нут ка сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра, ра ди оства ре ња 
до го во ре них ци ље ва ко ји се од но се на утвр ђи ва ње ви си не из да та ка 
за од бра ну. Др жа ве та ко ђе тре ба да ујед на ча ва ју, у ме ри у ко јој је 
то мо гу ће, од брам бе на сред ства, на ро чи то на пла ну ускла ђи ва ња 
утвр ђе них вој них по тре ба, и да за јед но ко ри сте и спе ци ја ли зу ју 
сво ја сред ства и од брам бе не ка па ци те те, као и да под сти чу са рад-
њу на по љу обу ке и ло ги сти ке. За тим, др жа ве уче сни це су оба-
ве зне да пред у зи ма ју кон крет не ме ре за ја ча ње рас по ло жи во сти, 
ме ђу ко о пе ра тив но сти, флек си бил но сти и спо соб но сти за пре ме-
шта ње тру па, на ро чи то по сле утвр ђи ва ња за јед нич ких ци ље ва за 
сла ње ору жа них сна га, што укљу чу је и евен ту ал но пре и спи ти ва ње 
њи хо вих на ци о нал них про це ду ра за до но ше ње та кве од лу ке. Че-
твр то, др жа ве та ко ђе има ју оба ве зу да са ра ђу ју са ци љем пред у зи-
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ма ња по треб них ме ра за от кла ња ње не до ста та ка кон ста то ва них у 
окви ру Ме ха ни зма за раз ви ја ње ка па ци те та. Пе то, др жа ве тре ба да 
уче ству ју у раз во ју за јед нич ких про гра ма или европ ских про гра ма 
о вој ној опре ми у окви ру Европ ске аген ци је за од бра ну. На ве де ни 
кри те ри ју ми и зах те ви пред ви ђе ни за уче ство ва ње у струк тур ној 
са рад њи мо ра ју би ти по што ва ни, а у слу ча ју да др жа ва уче сни ца 
не из вр ша ва сво је оба ве зе, пред ви ђе на је мо гућ ност ње ног су спен-
до ва ња из са рад ње, јер Са вет мо же ква ли фи ко ва ном ве ћи ном да 
до не се од лу ку о су спен зи ји др жа ве уче сни це. Ко нач но, тре ћи члан 
Про то ко ла по ве ра ва Европ ској аген ци ји за од бра ну (ЕАД) уло гу 
«чу ва ра» ове са рад ње, бу ду ћи да она тре ба да «доприносиредов
номпроцењивањудоприносадржавачланицаучесница», и да о то-
ме под но си из ве штај нај ма ње јед ном го ди шње. 

На осно ву из ло же них уго вор них од ред би, на ме ћу се три 
основ не ка рак те ри сти ке овог об ли ка са рад ње. Нај пре, струк тур-
на са рад ња је стал на, за тим, за ње но ус по ста вља ње по треб на је 
ква ли фи ко ва на ве ћи на, и, ко нач но, ни је утвр ђен ми ни ма лан број 
др жа ва ко је уче ству ју у овој са рад њи.20) Ове три ка рак те ри сти ке 
пред ста вља ју пред ност у од но су на бли жу са рад њу, ко ја зах те ва 
јед но гла сну од лу ку и ми ни мум де вет др жа ва уче сни ца при ли ком 
ње ног уста но вље ња. Не ки ауто ри на во де да, на пр ви по глед, ова 
спе ци фич ност струк тур не са рад ње мо же ода ва ти ути сак да је циљ 
да се уве де ме ха ни зам ко ји ће охра бри ти др жа ве да по ве ћа ју сво је 
вој не из дат ке21), али да у ре ал но сти вла да пот пу на кон фу зи ја око 
овог пој ма.22)

Не ке не до ре че но сти су при сут не ка да је реч о овом об ли ку са-
рад ње. На при мер, ни је пре ци зи ра но ка ко ће «високикритерију
ми» др жа ва уче сни ца би ти утвр ђе ни. Фран цу ска је, при ме ра ра ди, 
пред ло жи ла ми ни мум од шест др жа ва уче сни ца у струк тур ној са-
рад њи (Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, Ита ли ја, Шпа ни ја 
20) Fe de ri co San to pin to,, «Le tra ité de Lis bon ne et la défen se européen ne: Ba ta il le di plo ma ti-

que sur fond de Co opéra tion struc turée per ma nen te», Noted’AnalyseduGRIP, 4 no vem bre 
2009, p. 5.

21) Ово ми шље ње за сту па Хо ворт (Ho worth), ко ји сма тра да је циљ уво ђе ња од ред би о 
стал ној струк тур ној са рад њи да се под стак ну др жа ве чла ни це ко је же ле да на пре ду-
ју у обла сти од бра не али да исто вре ме но до при не су раз во ју европ ске без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке. То се, пре све га, од но си на Фран цу ску и Не мач ку, ко је су то ком 
пре го во ра о усва ја њу Уго во ра пред ла га ле да се обра зу је «еурозона» у обла сти без бед-
но сти и од бра не. Ви де ти Jolyon Ho worth, «The Euro pean Draft Con sti tu ti o nal Tren tin and 
the Fu tu re of the Euro pean De fen ce Ini ti a ti ve: A Qu e sti on of Fle xi bi lity», EuropeanForeign
AffairsReview, vol. 9, n° 4, 2004, p. 486.

22) Fe de ri co San to pin to, «Le tra ité de Lis bon ne et la défen se européen ne: Ba ta il le di plo ma ti que 
sur fond de Co opéra tion struc turé per ma nen te», op.cit., p. 1.
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и Пољ ска), ко је ће би ти у оба ве зи да тро ше 2% дру штве ног бру то 
про из во да на од бра ну, али је тај пред лог од би јен по што је имао 
пре ви ше «ексклузивну» ко но та ци ју.23) 

Дру ги об лик флек си бил не са рад ње ко ји уво ди Ли са бон ски 
уго вор од но си се на мо гућ ност да Са вет по ве ри, у окви ру ЕУ, из-
вр ше ње не ке ми си је Уни је гру пи др жа ва чла ни ца, «како би очу
валевредностУнијеипослужилењениминтересима» (чл .42(5) 
УЕУ). Од ред ба се од но си на оне др жа ве чла ни це ко је има ју во љу 
да уче ству ју у јед ној та квој ми си ји, и ко је рас по ла жу нео п ход ним 
ка па ци те ти ма за ње ну ре а ли за ци ју. Ка ко је на ве де но у чла ну 44 
Уго во ра о ЕУ, за ин те ре со ва не др жа ве чла ни це, за јед но са Ви со ким 
пред став ни ком ЕУ за спољ не од но се и без бед но сну по ли ти ку, се 
ме ђу соб но до го ва ра ју о во ђе њу ми си је. Др жа ве чла ни це ко је уче-
ству ју у ми си ји, би ло на соп стве ну ини ци ја ти ву, би ло на ини ци-
ја ти ву др жа ве чла ни це ко ја не уче ству је у ми си ји, оба ве шта ва ју 
Са вет ЕУ о спро во ђе њу ми си је. У слу ча ју да ре а ли за ци ја ми си је 
зах те ва из ме ну ње них ци ље ва или има но ве да ле ко се жне по сле ди-
це, др жа ве чла ни це ко је уче ству ју у ми си ји мо ра ју од мах да са зо ву 
Са вет, ко ји до но си по треб не од лу ке (чл. 44(2)).

Овај об лик флек си бил не са рад ње др жа ва чла ни ца у обла сти 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ је спе ци фи чан, јер се од-
но си ис кљу чи во на спро во ђе ње не ке вој не ми си је у окви ру упра-
вља ња кри за ма. Да кле, мо же мо да ка же мо да се ра ди о об ли ку 
по ја ча не са рад ње «извршног» ти па24), чи ји је циљ да омо гу ћи из вр-
ше ње јед не ми си је он да ка да све др жа ве чла ни це не ма ју под јед на-
ку во љу да се ан га жу ју у спро во ђе њу опе ра ци је, или он да ка да се 
ра ди о ве о ма зах тев ној ми си ји ко ја зах те ва упо тре бу вој них ка па-
ци те та ко ји ма рас по ла жу са мо не ке др жа ве чла ни це. Од ред бом о 
овом ви ду са рад ње, Ли са бон ски уго вор је обез бе дио прав ну осно-
ву да опе ра ци је ко је су се ра ни је из вр ша ва ле на на ци о нал ном ни-
воу или из ван окви ра ЕУ, бу ду убу ду ће део за јед нич ке без бед но сне 
и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Док у слу ча ју стал не струк тур не са-
рад ње ми си је ко је др жа ве уче сни це те са рад ње пред у зи ма ју ни су 
опе ра ци је Уни је, те исте др жа ве мо гу да уче ству ју у спро во ђе њу 
не ке ми си је по сле од лу ке Са ве та. Та ко ђе, за раз ли ку од струк тур не 
23) Ma ri se Cre mo na, «En han ced Co o pe ra tion and the Com mon Fo re ign and Se cu rity and De fen-

ce Po li ci es of the EU», op.cit.,pp. 13-14. 
24) Di mi tris Tri an tajyllou, LaConstitutiondel’UnioneuropéenneselonlestraitésdeRomede

2004.LechoixdelaConventionetdelaConférenceintergouvernementale, Bruylant, Bru-
xel les, 2005, p. 110.
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са рад ње ко ја је стал на, овај об лик флек си бил но сти у са рад њи не ма 
кон стант ност, јер др жа ве чла ни це ста вља ју на рас по ла га ње Уни ји 
сво је ци вил не и/или вој не ка па ци те те или мул ти на ци о нал не сна ге 
ка ко би до при не ле ци ље ви ма ко је Уни ја утвр ди. Је ди ни кри те ри ју-
ми за уче ство ва ње у овом ви ду по ја ча не са рад ње су во ља др жа ва 
чла ни ца и нео п ход ни ка па ци те ти. Ипак, не ка пи та ња оста ју још 
увек отво ре на. Та ко нпр, Уго вор не по ми ње ка ква је про це ду ра за 
евен ту ал но уче шће др жа ва у то ку ми си је. Та ко ђе, не по сто ји ни је-
дан зах тев у по гле ду бро ја др жа ва ко је мо гу да уче ству ју у ре а ли-
за ци ји вој не ми си је ЕУ.

Тре ћи об лик флек си бил не са рад ње ко ји је уве ден Ли са бон ским 
уго во ром у област без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ од но-
си се на Европ ску аген ци ју за од бра ну. Пре ма чла ну 45 Уго во ра о 
ЕУ, основ ни за да ци Европ ске аген ци је за од бра ну су: да до при не се 
објек тив ном са гле да ва њу вој них ка па ци те та др жа ва чла ни ца и да 
вр ши оце ну њи хо ве спо соб но сти да из вр ше пред ви ђе не за дат ке; да 
уна пре ђу је ускла ђи ва ње опе ра тив них по тре ба и усва ја де ло твор-
не и ком па ти бил не по ступ ке на бав ке; да пред ла же мул ти ла те рал не 
про јек те за оства ри ва ње ци ље ва пред ви ђе них у скла ду са вој ним 
ка па ци те ти ма, обез бе ђу је ускла ђе ност про гра ма ко је спро во де др-
жа ве чла ни це и упра вља по себ ним про гра ми ма са рад ње; да по др-
жа ва ис тра жи ва ња у обла сти од брам бе не тех но ло ги је, ускла ђу је и 
пла ни ра за јед нич ке ис тра жи вач ке ак тив но сти и сту ди је за тех нич-
ка ре ше ња ко ја ће би ти у скла ду са бу ду ћим опе ра тив ним по тре-
ба ма; да до при но си утвр ђи ва њу, и ако је нео п ход но, спро во ђе њу 
свих ко ри сних ме ра за ја ча ње ин ду стриј ске и тех но ло шке осно ве 
у сек то ру од бра не као и уна пре ђи ва њу ра ци о на ли за ци је тро шко ва 
за од бра ну. У истом чла ну се на во ди да је Аген ци ја «отвореназа
сведржавечланицекојежелеуњојдаучествују». У прак си, све 
др жа ве чла ни це осим Дан ске уче ству ју у ра ду Аген ци је. Та ко ђе је 
пред ви ђе на мо гућ ност да се у окви ру Аген ци је офор ме «посебне
групекојеокупљајуонедржавечланицекојераденазаједничким
пројектима» (чл. 45 (2) УЕУ), што за не ке ауто ре пред ста вља спе-
ци фи чан при ступ «флексибилностиуфлексибилности».25)

25) Udo Di e drichs, Mat hi as Jopp, «Fle xi ble Mo des of Go ver nan ce : Ma king CFSP and ESDP 
Work», op.cit., p. 26.
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ЗНАЧАЈФЛЕКСИБИЛНЕСАРАДЊЕЗАДАЉИРАЗВОЈ
СПОЉНЕ,БЕЗБЕДНОСНЕИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕ

ЕУ

На пр ви по глед, од ред бе о флек си бил ној са рад њи у обла сти 
спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ иза зи ва ју не ке не-
до у ми це. Да ли је по жељ на од ре ђе на до за флек си бил но сти у овој 
обла сти? Да ли је ова са рад ња мо гу ћа и у ко јој фор ми? Да ли ће 
ова са рад ња шко ди ти по ли тич кој ле ги тим но сти Европ ске уни је? 
Нај ма ње два ар гу мен та мо же мо да на ве де мо у ко рист уво ђе ња 
ове са рад ње. Нај пре, од ред бе о овој са рад њи би тре ба ле да омо-
гу ће пре ва зи ла же ње па ра ли зе због јед но гла сно сти као основ ног 
на чи на до но ше ња од лу ка, и спре ча ва ње обра зо ва ња, из ван ин сти-
ту ци о нал ног окви ра ЕУ, ра зних не фор мал них гру па. Да кле, флек-
си бил ни об ли ци са рад ње пред ста вља ју нај ло гич ни ји пут за пре-
ва зи ла же ње бло ка де у раз во ју ове по ли ти ке. Јер, у тре нут ку ка да 
Уни ја од лу чу је да обра зу је ауто ном ни ка па ци тет за од лу чи ва ње и 
спро во ђе ње вој них и ци вил них опе ра ци ја, би ло би па ра док сал но 
да по сто ји бло ка да на ни воу по ли тич ког од лу чи ва ња. За тим, кроз 
ове об ли ке флек си бил не са рад ње би се про ду би ла и да ље раз ви-
ја ла без бед но сна по ли ти ка ЕУ, бу ду ћи да је, пре ма не ким ауто ри-
ма, флек си бил ност  за ми шље на у «мекшој» ва ри јан ти, са ци љем 
да укљу чи што ви ше др жа ва, ка ко би се из бе гло обра зо ва ње гру па 
др жа ва «дру гог» или «тре ћег» ран га.26) То је слу чај са Европ ском 
аген ци јом за од бра ну, ко ја је отво ре на за све др жа ве, али (на пр ви 
по глед) и са стал ном струк тур ном са рад њом. Али, да ли је баш 
та ко? Нео спор но је да са мо не ко ли ко др жа ва чла ни ца има вој не 
ка па ци те те нео п ход не за уче шће у об ли ци ма флек си бил не са рад ње 
у обла сти без бед но сти, и да ће ве ли ка ве ћи на др жа ва оста ти из ван 
те са рад ње, на ро чи то ка да је реч о стал ној струк тур ној са рад њи, за 
ко ју су пред ви ђе ни по себ ни кри те ри ју ми уче шћа. Чи ни се, ме ђу-
тим, да не ма ал тер на ти ве за ове «коалицијевоље» у окви ру Уни је.

Та ко ђе се на ме ће про блем од но са флек си бил но сти и ефи ка-
сно сти ове по ли ти ке. С јед не стра не, флек си бил ност ја ча ефи ка-
сност, ко ја, са сво је стра не, по ја ча ва кре ди би ли тет спољ не, без бед-
но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Али са дру ге стра не, мо же мо 
флек си бил ност са гле да ти и као фак тор сма ње ња ко хе зи је и со ли-
дар но сти из ме ђу др жа ва чла ни ца, што мо же има ти не га тив не по-
26) Udo Di e drichs, «Fle xi bi lity and ESDP : From the Con ven tion to the IGC and Beyond», 

CFSPForum, vol. 2, n° 2, 2004, p. 4.
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сле ди це за спољ ну ак ци ју Европ ске уни је, бу ду ћи да ће не ке др жа-
ве уче ство ва ти ма ло, или не ће уоп ште уче ство ва ти, у опе ра ци ја ма 
ко је се во де у окви ру флек си бил не са рад ње. Та ко се флек си бил на 
са рад ња мо же по сма тра ти и као по ку шај угро жа ва ња ам би ци је ка 
обра зо ва њу јед не за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке, ка ко је пред ви-
ђе но уго вор ним од ред ба ма. 

Не ка да шњи «дру ги» стуб Уни је је уре ђен та ко да, осим од ред-
би о бли жој са рад њи, ко је су спе ци фич не, и ко је се при ме њу ју и на 
област од бра не, по сто је и три по себ на об ли ка флек си бил не са рад-
ње у до ме ну без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Осим струк-
тур не са рад ње, ко ја пред ста вља нај ам би ци о зни ји об лик флек си-
бил но сти у до ме ну од бра не, по сто ји и са рад ња др жа ва чла ни ца 
ра ди из вр ше ња не ке ми си је Уни је, ко ја пред ста вља ко ди фи ка ци ју 
по сто је ће прак се (опе ра ци је у Ма ке до ни ји, Кон гу). Чи ни се да ће 
овај об лик са рад ње че сто би ти ко ри шћен у бу ду ћим ми си ја ма ЕУ у 
обла сти упра вља ња кри за ма, и сто га је по зи тив но што је ова прак-
са ин сти ту ци о на ли зо ва на. Тре ћи об лик флек си бил но сти од но си се 
на Европ ску аген ци ју за од бра ну, ко ја је отво ре на за све др жа ве. 
Све др жа ве чла ни це уче ству ју у ра ду Аген ци је, али је пред ви ђе но 
да се у окви ру ње обра зу ју по себ не, ма ње гру пе др жа ва, ко је ће 
са ра ђи ва ти на по себ ним про јек ти ма. Оту да је овај об лик са рад ње 
спе ци фи чан, јер под ра зу ме ва двоструку флек си бил ност у окви ру 
Аген ци је. Чи ни се да је ова кво ре ше ње би ло нео п ход но, бу ду ћи да 
по сто ји ве ли ка хе те ро ге ност из ме ђу др жа ва у обла сти на о ру жа ња.

Ипак, бу ду ћи раз вој флек си бил не са рад ње у обла сти без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ иза зи ва не ке не до у ми це ако се има ју у ви ду не до-
ре че но сти ве за не за стал ну струк тур ну са рад њу. Јер, чи ни се да ова 
са рад ња сле ди исти циљ као и са ма без бед но сна по ли ти ка ЕУ, па и 
Европ ска аген ци ја за од бра ну. За што је он да би ло нео п ход но уве-
сти овај об лик са рад ње у уго вор не од ред бе? Ово пи та ње је уто ли ко 
ло гич ни је ако се има у ви ду да Ли са бон ски уго вор одо бра ва уво-
ђе ње про це ду ре бли же са рад ње и у вој ном до ме ну. Због че га он-
да до дат но уво ђе ње стал не струк тур не са рад ње по ред мо гућ но сти 
упо тре бе од ред би о по ја ча ној са рад њи? Ко ја је то «до дат на» вред-
ност струк тур не са рад ње? Пр во бит но, стал на струк тур на са рад ња 
за ми шље на је као сред ство за обра зо ва ње «Европеу двебрзине», 
са др жа ва ма пред вод ни ца ма ко је по се ду ју зна чај не вој не ка па ци-
те те. Ова са рад ња би омо гу ћи ла др жа ва ма уче сни ца ма да «за о би-
ђу» област по ли тич ког од лу чи ва ња, јер би оне би ле пред вод ни це 
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(avantgarde) бу ду ћих ми си ја, и са мим тим не би би ле усло вље не 
прет ход ним одо бре њем од стра не свих др жа ва у обла сти до но ше ња 
од лу ка. Да кле, по чет на за ми сао је би ла да ова са рад ња бу де ефи-
ка сно сред ство за ми си је упра вља ња кри за ма, али се по уго вор ним 
од ред ба ма чи ни да се да нас ра ди о ини ци ја ти ви ко ја је ис кљу чи во 
усме ре на на раз вој ка па ци те та, бу ду ћи да по сто ји по се бан об лик 
са рад ње ко ји пред ви ђа мо гућ ност да Уни ја по ве ри гру пи др жа ва 
из вр ше ње не ке ми си је. Ме ђу тим, раз вој и ја ча ње вој них ка па ци те-
та кроз опе ра тив ност и ком пле мен тар ност је дан је од ци ље ва ко ји 
та ко ђе тре ба да спро во ди и Европ ска аген ци ја за од бра ну. Та ко ђе, 
ако је струк тур на са рад ња за и ста за ми шље на да укљу чи што ве ћи 
број др жа ва, за што ни је утвр ђен ми ни ма лан број др жа ва нео п хо-
дан за оства ре ње ове са рад ње? Ова чи ње ни ца на во ди на мо гућ ност 
ин сти ту ци о на ли за ци је «директоријума» или «тријумвирата» ве-
ли ких др жа ва, што мо же има ти као ре зул тат нај ма ње две не га тив-
не по сле ди це: угро жа ва ње европ ске со ли дар но сти и до во ђе ње у 
пи та ње ауто ном ност без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, јер «ма-
ле» др жа ве, бо је ћи се хе ге мо ни је «ве ли ких», пре фе ри ра ју аме рич-
ко «ту тор ство» у овој обла сти у од но су на би ло ко ји об лик европ-
ског ди рек то ри ју ма. Ипак, не мо же се ни оспо ри ти зна чај уво ђе ња 
флек си бил но сти у овој обла сти, има ју ћи у ви ду по себ но из ра же-
ну хе те ро ге ност ста ту са, ин те ре са, ам би ци ја и ка па ци те та др жа ва 
чла ни ца, и јед но гла сност као на чин до но ше ња од лу ка.

Сто га мо же мо да на гла си мо да ди фе рен ци ра ност у обла сти 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке има по зи тив ну (кон струк тив-
ну) и не га тив ну (де струк тив ну) стра ну.27) С јед не стра не, ин сти-
ту ци о на ли за ци ја флек си бил но сти озна ча ва по бе ду «ре ал но сти», 
јер ува жа ва хе те ро ге ност ин те ре са, ам би ци ја и ка па ци те та др жа ва 
чла ни ца. И сâм раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ре-
зул тат је ди фе рен ци ра но сти, ко ја је у осно ви кон сти ту и са ња ове 
по ли ти ке од са мог по чет ка. Ра ди се спе ци фич ној обла сти, ко ја се 
мо же раз ви ја ти са мо кроз спе ци фич не об ли ке флек си бил не са рад-
ње. Сто га ди фе рен ци ра ност у овој по ли ти ци за у зи ма ме сто ко је 
не ма у дру гим по ли ти ка ма Уни је. Овај праг ма ти зам је, ме ђу тим, 
та ко ђе и је дан од по кре та ча европ ске ин те гра ци је, као и раз во ја 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. С дру ге стра не, ди фе рен-
ци ра ност у овој по ли ти ци ства ра до дат ну ин сти ту ци о нал ну ком-
27) La u ren ce Bur gor gue-Lar sen,«Le dro it com mu na u ta i re dans to us ses états ou les désor dres 

du inet du out», in  MélangesenhommageàGuyIsaac.50ansdudroitcommunautaire, op.
cit., p. 122.
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плек сност, и по ве ћа ва мо гућ ност раз до ра из ме ђу др жа ва ко је се 
опре де ле да иду на пред, и оних ко је то не же ле (или не мо гу). 

DejanaVukcevic
LESFORMESDELACOOPERATIONFLEXIBLEDANSLE
DOMAINEDELAPOLITIQUEETRANGERE,DESECURITE

ETDEDEFENSEDEL’UE
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Dans cet article, l’auteur envisage les formes de la co
opération flexible dans le domaine de la politique
étrangère,desécuritéetdedéfensedel’UE.D’abord,il
s’agitd’analyser lesprocédures spécifiquesdecoopéra
tiondansledomainedelaPESC,poursepencherensuite
surlesmodalitésdecoopérationflexibledansledomaine
delaPESD,afindedémontrerl’importancedeflexibilité
danscedomaine.Ledomainedelapolitiqueétrangère,de
sécuritéetdedéfenseestundomainespécifiquedanslequ
ell’hétérogénéitédesintérêts,desambitionsetcapacités
desEtatsmembresestparticulièrementgrande,etl’unani
mitélarèglefondamentaledansleprocessusdécisionnel.
Ainsi,lesformesflexiblesdecoopérationsemblentêtrele
cheminlogiquepourdépasserleblocagedécisionneldans
ledéveloppementdecettepolitique.L’objectifdecetar
ticleestdepercevoirleseffetspositifsetnégatifsdecette
différenciationdansledomainedelapolitiqueétrangère,
desécuritéetdedéfense,etderépondresicesformesde
flexibilité contribueront audéveloppement futurde cette
politiquedansleprocessusd’intégrationeuropéenne.
Motsclefs: coopération renforcée, coopération flexible,
intégrationdifférenciée,politiqueétrangèreetdesécurité
commune de l’UE, politique commune de sécurité et de
défensedel’UE.
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RESUME
Hétérogénéitéet/ouintégration?Cedilemmeestaucœur
duprocessusd’intégrationeuropéenne. Il fallaitconcili
er ces deux phénomènes et organiser la différence sans
casser la dynamique de l’intégration.D’où le terme de
l’intégration différenciée, qui respecte la différence et
présentelesmoyensdesonharmonisationavecladyna
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miqueduprocessusd’intégration.Dansledomainedela
politiqueétrangère,de sécuritéetdedéfense, lahétéro
généitéestparticulièrementgrandeet l’unanimitéest la
règleprincipaledansleprocessusdécisionnel.Pourcette
raison,ilétaitnécessairedeconstituerlesformesdefle
xibilité pour que le développement de cette politique ne
soitpasbloqué.Lesuccèsmajeurreprésententlesdispo
sitionsdu traitédLisbonnequi introduisent lesdiverses
formesdeflexibilitédansledomainedelasécuritéetde
défensedel’UE.D’abord,lacoopérationrenforcées’ap
pliquedésormaisàlaPESCselondesmodalitésspécifi
ques,maispeut également êtreutiliséedans ledomaine
deladéfense.Outrecettepossibilité,dansledomainede
ladéfense,oùl’hétérogénéitédesstatuts,desintérêts,des
ambitionsetcapacitésdesEtatsmembresestparticulière
mentgrande,leTraitéinstauretroisformesspécifiquesde
flexibilité.Lapremièreprévoitlapossibilité,pourl’Union,
deconfieràquelquesEtatsmembres,quiontlescapacités
etlavolonté,lesoindemenerunemissionpourlecompte
del’Union.Cetteformedeflexibilitéestlacodificationde
lapratiquedéjà existante.Ladeuxièmeconcerne la co
opérationstructuréepermanente,quireprésentelaforme
laplusambitieuseetlaplusélaboréedeflexibilitéetelle
devraitrassemblerlesEtatsmembresquiremplissentdes
critèresdecapacitésplusélevésetquiontsouscritdesen
gagementspluscontraignantsenvuedesmissionslesplus
exigeantes. Enfin, la troisième forme concerne l’Agen
ceeuropéennededéfense,quiestouvertàtouslesEtats
membres,mais au seinde laquelledesprojets conjoints
serontmenéspardesgroupesrestreintsdesEtats.Ils’agit
d’uneformede«flexibilitédansflexibilité».Donc,enma
tièredepolitiquedesécuritéetdedéfense,il’sagitd’un
saut qualitatif par rapport aux révision antérieures des
traités.Cependant,cesnouveautéscomportentégalement
certainesrisques,carlaflexibilitécréeunecomplexitéin
stitutionnelle,etellepeutaboutirà ladiscordeentre les
Etatsquiveulentalleravant,etceuxquineveulentpas.

 Овај рад је примљен 23. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. маја 2010. године.



- 388 -

ОБЛИЦИ“ФЛЕКСИБИЛНЕ”САРАДЊЕУОБЛАТИ...ДејанаВукчевић



УДК: 
341.217.02+339.96(4-672EU)

Прегледни 
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=24
Бр. 2 / 2010.

стр. 389-406.

- 389 -

  

- 389 -

 

ЈеленаТодоровић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

УЛОГАИНСТРУМЕНАТА
ПРЕТПРИСТУПНЕПОМОЋИУПРОЦЕСУ
ПРИДРУЖИВАЊАЕВРОПСКОЈУНИЈИ**

Сажетак
Предметовоградапредстављајуразличитиинстру
ментиодноснопрограмипретприступнепомоћикоје
Европскаунијакористикаоподршкуземљамакојесе
налазеупроцесуприступања.Циљрадајестедапока
жекаквајезаправоулогаовихинструментазапроцес
придруживањаaпоредтогаидаукаженакористи
којеодовихинструменатаимајунесамодржавеко
рисницепомоћивећиЕвропскаунија.Посебнапажња
јеусмеренанаСрбијукојакаопотенцијалникандидат
имаприступнекимодкомпонентипретприступнепо
моћи.Користећикомпаративнодескриптивнумето
ду,заједносаанализомсадржаја,ауторпокушавада
одговоринаследећапитања:
–како су се развијали  инструментипретприступне
помоћи
–коликијењиховзначајупроцесупридруживања
–штајејошпотребнопоредовихпрограмафинансиј
скепомоћидабиједнадржаванапредовалаупроцесу
евроинтеграција.
Кључне речи: инструменти претприступне помоћи,
Европскаунија,земљекориснице,Србија,Процесста
билизацијеипридруживања,изградњаинституција.

* Истраживач у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног 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“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



- 390 -

УЛОГАИНСТРУМЕНТАПРЕТПРИСУТНЕПОМОЋИ...ЈеленаТодоровић

ПРОГРАМИФИНАНСИЈСКЕПОМОЋИ 
ЕВРОПСКЕУНИЈЕДО2007.ГОДИНЕ

Sре ди ном осам де се тих го ди на про шлог ве ка, па ра лел но са по-
сте пе ним ото пља ва њем хлад но ра тов ске за тег ну то сти, са зре-

ла је иде ја о при бли жа ва њу Европ ских за јед ни ца (ЕЗ) др жа ва ма 
цен трал не и ис точ не Евро пе (ЦИЕ). Раз ло зи за то су очи глед ни, 
пре све га еко ном ски (тр го вин ска раз ме на и ши ре ње тр жи шта) а 
по том и  по ли тич ки ( же ља ЕЗ да бу ду ме ди ја то ри из ме ђу ис то-
ка и за па да у тре ну ци ма ка да је не ста нак бло ков ске по де ле све та 
из ве стан).1) Пр ви про грам фи нан сиј ске по мо ћи ко ји је лан си ра ла 
ЕУ био је PHA RE (Po land and Hun gary As si stan ce for Re struc tu ring 
the ir Eco no mi es) ко ји је на стао 1989. го ди не и у по чет ку су са мо 
две зе мље би ле ко ри сни це овог про гра ма фи нан сиј ске и тех нич ке 
по мо ћи – Пољ ска и Ма ђар ска. Од мах сле де ће го ди не про грам је 
про ши рен и на Че хо сло вач ку, СФРЈ, Ру му ни ју, Бу гар ску и ДР Не-
мач ку. Бу ду ћи да је СФРЈ кре ну ла пу тем раз дру жи ва ња и ра то ва, 
већ 1991. го ди не је ис кљу че на из про гра ма PHA RE али су оста ле 
др жа ве ЦИЕ кре ну ле пу тем европ ских ин те гра ци ја. PHA RE је по-
стао основ ни фи нан сиј ски ин стру мент то ком при дру жи ва ња др-
жа ва ЦИЕ Европ ској уни ји. Глав ни ци ље ви овог про гра ма би ли 
су из град ња ин сти ту ци ја и ин ве сти ци је, за тим ја ча ње еко но ми је и 
по спе ши ва ње пре ко гра нич не са рад ње. Иако је пр во бит но био ре-
зер ви сан са мо за др жа ве ЦИЕ, број ње го вих ко ри сни ка про ши рен 
је укљу чи ва њем зе ма ља за пад ног Бал ка на.

ОБ НО ВА ко ја је на ста ла 1996. го ди не пред ста вља дру ги про-
грам фи нан сиј ске по мо ћи усме рен на ре кон струк ци ју зе ма ља ко је 
су на ста ле рас па дом Ју го сла ви је. Овај про грам је укљу чи вао из-
град њу ин фра струк ту ре, кон со ли да ци ју де мо кра ти је, по вра так из-
бе гли ца и по спе ши ва ње ре ги о нал не са рад ње.2)

СА ПАРД (Spe cial Ac ce sion Pro gram me for Agri cul tu ral and Ru ral 
De ve lop ment - SA PARD) пред ста вља про грам фи нан сиј ске по мо ћи 
по љо при вре да ма при дру же них зе ма ља ЦИЕ у пе ри о ду 2000-2006. 
Циљ овог про гра ма пред ста вља при ла го ђа ва ње сек то ра по љо при-
вре де ка ко би се при дру же не др жа ве при пре ми ле за им пле мен та-
ци ју за јед нич ке по љо при вред не по ли ти ке. ИС ПА (In stru ment for 
1) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕУ,ЕСПИ, Бе о град, 2005, стр. 125.
2) CouncilRegulation(EC)No1628/96relatingtoaidforBosniaandHerzegovina,Croatia,

theFederalRepublicofYugoslaviaandtheformerYugoslavRepublicofMacedonia , OJ L 
204, 14.8.1996.
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Struc tu ral Po li ci es for Pre-Ac ce sion – IS PA) пред ста вља про грам  по-
мо ћи ко ји је лан си ран исто ка да и СА ПАРД и за сни ва се на фи-
нан сиј ској по мо ћи у обла сти ма еко ном ске и со ци јал не ко хе зи је, а 
по себ но у обла сти ма за шти те жи вот не сре ди не и са о бра ћа ју.

2000. го ди на је зна чај на по то ме што је Про цес ста би ли за ци-
је и при дру жи ва ња та да до био ва жан ин стру мент ко ји пред ста вља 
оквир фи нан сиј ске по мо ћи  ре ги о ну за пад ног Бал ка на – КАРДС 
(Com mu nity As si stan ce for Re con struc tion, De ve lop ment and Sta bi-
li sa tion - CARDS). Глав ни за да так овог про гра ма је по др шка зе-
мља ма за пад ног Бал ка на ( Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ср би ја 
укљу чу ју ћи и Ко со во по ре зо лу ци ји Са ве та без бед но сти УН – а 
1244, Цр на Го ра, Хр ват ска, Ма ке до ни ја) у „оства ри ва њу ци ље ва 
при сту па ња ЕУ“.3) Бу џет КАРДС- а у пе ри о ду 2000-2006. из но сио 
је 4,65 ми ли јар ди €. Овај но вац је рас по ре ђен та ко да се по стиг ну 
че ти ри ци ља: 

1) ре кон струк ци ја, де мо крат ска ста бил ност, по ми ре ње и по-
вра так из бе гли ца;

2) из град ња ин сти ту ци ја;
3) еко ном ски раз вој и струк тур не ре фор ме;
4) ре ги о нал на са рад ња.4)

Про це ду ра спро во ђе ња про гра ма КАРДС је до ста сло же на. 
Пр во Ко ми си ја при пре ма На ци о нал ни КАРДС ко ји са др жи Ви ше-
го ди шњи ин ди ка тив ни план за све др жа ве по је ди нач но  а за тим др-
жа ва ко ри сни ца усва ја го ди шњи план ак тив но сти ко ји са др жи спи-
сак про је ка та за ко је кон ку ри шу овла шће ни пред ла га чи: ди рект ни 
бу џет скико ри сни ци, ин ди рект ни бу џет ски ко ри сни ци уз пи сме ну 
по др шку ми ни стар ства над ле жног за утвр ђи ва ње њи хо вих фи-
нан сиј ских сред ста ва, сви об ли ци удру же ња гра ђа на уз пи сме ну 
по др шку ре сор ног ми ни стар ства (у од но су на пред мет пред ло га 
про јек та). Про јек ти се спро во де уз над зор Европ ске аген ци је за ре-
кон струк ци ју (ЕАР).

По ред по ме ну тих про гра ма фи нан сиј ске по мо ћи, ЕУ до де љу-
је и тех нич ку по моћ зе мља ма ко је се на ла зе у про це су при дру жи-
ва ња. Два нај по зна ти ја про гра ма тех нич ке по мо ћи је су Тви нинг 
(Twe e ning – „про грам „бра ти мље ња“) и Та екс (TA I EX – Теchnical 
As si stan ce and In for ma tion Ex chan ge). Тви нинг про грам на стао је 
1998. го ди не и пред ста вља је дан од кључ них ин стру ме на та по мо ћи 
у из град њи ин сти ту ци ја. Кроз Тви нинг про гра ме др жа ве чла ни це 
3) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији, op. cit., стр. 156.
4)  //www.euro pa.org.rs/co de/na vi ga te.php?Id=259.
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Уни је по ма жу у из град њи ад ми ни стра тив них ка па ци те та та ко што 
се вр ше обу ке ад ми ни стра тив них слу жбе ни ка у зе мља ма кан ди да-
ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма ка ко би се њи хо ве ин сти ту ци је 
при пре ми ле за спро во ђе ње оба ве за из бу ду ћег члан ства у Уни ји. 
До са да је ор га ни зо ва но ви ше од 1.100 Тви нинг про гра ма и за раз-
ли ку од го ре по ме ну тих про гра ма фи нан сиј ске по мо ћи, овај про-
грам је још увек ак ту е лан.5) 

Та и екс пред ста вља скра ће ни цу ко ја озна ча ва Кан це ла ри ју за 
раз ме ну ин фор ма ци ја о тех нич кој по мо ћи. Ова Кан це ла ри ја  пру-
жа крат ко роч ну тех нич ку по моћ и са ве те на по љу при бли жа ва-
ња, при ме не и спро во ђе ња acquiscommunautaireу др жа ва ма ко је 
су  при ма о ци та кве вр сте по мо ћи.  По моћ се спро во ди та ко што 
струч ња ци зе ма ља чла ни ца да ју де таљ не ин фор ма ци је о европ-
ским за ко ни ма, пру жа ју струч не са ве те о на цр ти ма за ко на у зе мљи 
ко ри сни ци по мо ћи. Та ко ђе, ор га ни зу ју се ра ди о ни це за јед ну или 
ви ше др жа ва ко ри сни ца као и сту диј ске по се те за зва нич нке ад ми-
ни стра ци ја др жа ва ко је при ма ју ову крат ко роч ну тех нич ку по моћ. 
Ова ква вр ста по мо ћи ни је огра ни че на са мо на зе мље кан ди да те и 
по тен ци јал не кан ди да те већ има ши ри круг ко ри сни ка: у ње му уче-
ству ју и др жа ве пот пи сни це Европ ске по ли ти ке су сед ства као што 
су: Мол да ви ја, Укра ји на, Ру си ја, Бе ло ру си ја, Гру зи ја, Јор дан, Изра-
ел. По моћ овим др жа ва ма пру жа се у ци љу про ду бље ња еко ном ске 
и по ли тич ке са рад ње.6)

ИНСТРУМЕНТПРЕТПРИСТУПНЕПОМОЋИИПА–
ПРАВНИОСНОВ,ЦИЉЕВИ,ФУНКЦИОНИСАЊЕ

Ин стру мент прет при ступ не по мо ћи - ИПА ( In stru ment for 
Pre-Ac ces sion As si stan ce - IPA) пред ста вља фи нан сиј ску по моћ 
ко ју Европ ска уни ја до де љу је др жа ва ма  ко је се на ла зе у про це су 
при дру жи ва ња ЕУ. Ова фи нан сиј ска по моћ од но си се на пе ри од 
2007 – 2013. Ако се ИПА упо ре ди са прет ход ним фи нан сиј ским 
ин стру мен ти ма, она се раз ли ку је по то ме што омо гу ћа ва фи нан-
сиј ску по моћ ко ја има је дин стве ни прав ни оквир ко ји се огле да  у 
дво стру ком сми слу:

1) ре гу ла ти ва ко ја пред ви ђа ус по ста вља ње овог ин стру мен та 
од но си се  исто вре ме но и  на зе мље кан ди да те и на зе мље 
по тен ци јал не кан ди да те; 

5) Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, www.se io.rs.
6) //www.ec.euro pa.eu/en lar ge ment/ta i ex/what-is-ta i ex/in dex_en.htm



стр:389406.

- 393 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

2) ИПА об је ди њу је све фи нан сиј ске ин стру мен те ко ји су по-
сто ја ли у Про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (КАРДС, 
ИС ПА, СА ПАРД и PHA RE).

Ин стру мент прет при ступ не по мо ћи прав но је уте ме љен у ре-
гу ла ти ви Са ве та ко ја се од но си на ин стру мент прет при ступ не по-
мо ћи из 2006. го ди не. Циљ ова квог ин те гри са ног при сту па по мо ћи 
зе мља ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма је сте да се 
по бољ ша ко хе рент ност и ефи ка сност при ли ком пру жа ња фи нан-
сиј ске по мо ћи.7) Др жа ве ко је мо гу да ко ри сте сред ства из ИПА 
фон да пре ма сло ву ре гу ла ти ве по де ље не су у две гру пе: 1) др жа ве 
кан ди да ти – Ма ке до ни ја, Хр ват ска и Тур ска и 2) др жа ве по тен ци-
јал ни кан ди да ти на осно ву од лу ке са ми та у Сан та Ма ри ја де Фе и-
ри из 2000. го ди не а то су: Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ср би ја 
укљу чу ју ћи Ко со во  и Цр на Го ра. Оп шти циљ ИПА про гра ма  за-
сни ва се на иде ји да се по мог не др жа ва ма ко је се на ла зе у про це су 
при дру жи ва ња ЕУ ка ко би се лак ше из бо ри ле са по тре ба ма и оба-
ве за ма ко је про ис ти чу из овог про це са. Да кле, Европ ска уни ја кроз 
сред ства из ИПА фон да пру жа по др шку др жа ва ма  пре све га, у 
из град њи ин сти ту ци ја, еко ном ским и ад ми ни стра тив ним ре фор ма-
ма, ре ги о нал ној и пре ко гра нич ној са рад њи. У скла ду са тим, ИПА 
се са сто ји од 5 ком по не на та у окви ру ко јих сва ка др жа ва де фи ни ше 
при о ри те те: 

1) по моћ у про це су тран зи ци је и из град ње ин сти ту ци ја – фи-
нан сиј ска по моћ ко ја је усме ре на на из град њу ин сти ту ци ја;

2) ре ги о нал на и пре ко гра нич на са рад ња – по др шка за ја ча ње 
ре ги о нал не и пре ко гра нич не са рад ње би ло са зе мља ма чла-
ни ца ма, би ло са кан ди да ти ма и оста лим по тен ци јал ним кан-
ди да ти ма;

3) ре ги о нал ни раз вој – по моћ зе мља ма кан ди да ти ма као при-
пре ма за ко ри шће ње сред ста ва Европ ског фон да за ре ги о-
нал ни раз вој;

4) раз вој људ ских ре сур са – про гра ми ра ње и им пле мен та ци ја 
и упра вља ње  Европ ским со ци јал ним фон дом;

7) CouncilRegulation(EC) establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)  No
1085/2006,  OJ L 210/82 of 17.06.2006.
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5) ру рал ни раз вој – при пре ма за при ме ну за јед нич ке по љо при-
вред не по ли ти ке и ко ри шће ње сред ста ва из Европ ског фон-
да за по љо при вре ду.8)

Ком по нен та 1 спа да у над ле жност Ге не рал ног ди рек то ра та ко-
ми си је ко ји је за ду жен за про ши ре ње а ко ји од го во ран и за ко ор-
ди на ци ју прет при сту не по мо ћи уоп ште. Ка да је реч о ком по нен ти 
2, Ге не рал ни ди рек то рат за ре ги о нал ни раз вој је над ле жан за јед-
но са Ге не рал ним ди рек то ра том за про ши ре ње за им пле мен та ци ју 
ове ком по нен те. Ком по нен те 3, 4, и 5 су отво ре не са мо за зе мље 
кан ди да те и оне зах те ва ју по сто ја ње по себ них де цен тра ли зо ва них 
упра вљач ких струк ту ра у др жа ва ма ко ри сни ца ма ка ко би те др-
жа ве би ле при пре мље не за ко ри шће ње струк тур них фон до ва ка да 
бу ду по ста ле чла ни це Уни је. Ге не рал ни ди рек то рат за ре ги о нал ну 
по ли ти ку је над ле жан за ком по нен ту 3 ко ја пред ви ђа фи нан сиј ску 
и тех нич ку по моћ у обла сти ма тран спор та, жи вот не сре ди не и еко-
ном ског раз во ја док су за ком по нен те 4 и 5 над ле жни Ге не рал ни 
ди рек то рат за за по шља ва ње од но сно Ге не рал ни ди рек то рат за по-
љо при вре ду и ру рал ни раз вој.

Иако по сто ји је дин ствен оквир за до би ја ње ове фи нан сиј ске 
по мо ћи, очи глед не су раз ли ке из ме ђу зе ма ља кан ди да та и по тен-
ци јал них кан ди да та у по гле ду при сту па ком по нен та ма: зе мље кан-
ди да ти има ју при ступ свим ком по нен та ма ИПА док су за зе мље 
по тен ци јал не кан ди да те ре зер ви са не са мо пр ве две ком по нен те.9) 
Ово раз ли ко ва ње две ју гру па зе ма ља у по гле ду при сту па ком по-
нен та ма ИПА за сно ва но је на чи ње ни ци да зе мље кан ди да ти и зе-
мље по тен ци јал ни кан ди да ти има ју раз ли чи те оба ве зе пре ма ЕУ у 
за ви сно сти од ме ста ко је за у зи ма ју у про це су при сту па ња ЕУ. Та ко 
ИПА зе мља ма кан ди да ти ма по ма же у усва ја њу и при ме ни за ко но-
дав ства ЕУ ка ко би у тре нут ку при сту па ња би ле пот пу но спрем-
не да пре у зму оба ве зе из члан ства док се зе мља ма по тен ци јал ним 
кан ди да ти ма пру жа по др шка у Про це су ста би ли за ци је и при дру-
жи ва ња. По моћ ко ја се до де љу је кроз ИПА мо же се по ја ви ти у об-
ли ку:

1) ин ве сти ци ја;
2) ад ми ни стра тив не са рад ње;

8) CouncilRegulation(EC) establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)No
1085/2006, op. cit.  

9) CouncilRegulation(EC)establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)No
1085/2006,op.cit.
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3) ме ра за по др шку им пле мен та ци је и упра вља ња про гра ми ма;
4) бу џет ске по др шке (са мо као из у зе так и уз по се бан над зор 

Европ ске ко ми си је10)).
У при лог тврд њи да је ИПА кохе рен тан и све о бу хва тан ин-

стру мент иде чи ње ни ца да он мо ра би ти ускла ђен са не ко ли ко ва-
жних до ку ме на та ко ји пред ста вља ју ње гов стра те шки оквир: на 
пр вом ме сту тре ба би ти ускла ђен са Стра те ги јом за про ши ре ње,      
до ку мен том ко ји до но си Европ ска ко ми си ја, за тим са Европ ским 
парт нер ством од но сно При ступ ним парт нер ством у за ви сно сти 
од то га да ли је др жа ва кан ди дат или по тен ци јал ни кан ди дат ко ји-
ма се де фи ни шу при о ри те ти ко ји пред ста вља ју тем по спро во ђе ња 
ре фор ми, и на кра ју ИПА се ускла ђу је са го ди шњим из ве шта јем 
Европ ске ко ми си је о на пре до ва њу зе ма ља. ИПА се ре а ли зу је кроз 
два до ку мен та - Ви ше го ди шњи ин ди ка тив ни фи нан сиј ски оквир 
(Мulti-an nual In di ca ti ve Fi nan cial Fra me work - MIFF) и Ви ше го-
ди шњи ин ди ка тив ни до ку мент за пла ни ра ње ( Mul ti-Be ne fi ci ary 
Мulti-an nual In di ca ti ve Plan ning Do cu ment - MIPD) ко ји се до но се 
за сва ку др жа ву по је ди нач но.11) На зив ин ди ка тив ни ука зу је на то 
да фи нан сиј ски оквир ни је фик сни већ да је флек си би лан и мо же 
се при ла го ди ти раз ли чи тим зах те ви ма, из ме ђу оста лог и по тен ци-
јал ним про ме на ма у ста ту су зе мље ко ри сни це  у то ку тро го ди шњег 
пе ри о да на ко ји се од но се ови до ку мен ти  ( по тен ци јал ни кан ди дат, 
кан ди дат, др жа ва чла ни ца). За то се јед ном го ди шње вр ши ре ви зи-
ја оба до ку мен та. Ви ше го ди шњи ин ди ка тив ни фи нан сиј ски оквир 
пред ста вља ве зу из ме ђу стра те шког окви ра и фи нан сиј ских сред-
ста ва за то што се њи ме вр ши рас по де ла сред ста ва пре ма при о ри те-
ти ма сва ке зе мље ко ри сни це овог ин стру мен та и на осно ву ње них 
ад ми ни стра тив них спо соб но сти. Ви ше го ди шњи ин ди ка тив ни до-
ку мент за пла ни ра ње пред ста вља опе ра ци на ли за ци ју ВИ ФО-а по-
што се њи ме де фи ни шу ак тив но сти ко је ће би ти пред у зе те ка ко би 
се ис пу ни ли прет ход но утвр ђе ни при о ри те ти. Ко нач но, сва ка др-
жа ва усва ја на ци о нал не про гра ме за сва ку од ком по нен ти ИПА ко-
јој има при ступ у за ви сно сти од сте пе на ин те гра ци је. На ци о нал ни 
про гра ми осми шља ва ју се у скла ду са стра те шким ви ше го ди шњим 
ин ди ка тив ним пла но ви ма. Ко ми си ја их усва ја на кон кон сул та ци ја 
с др жа вом ко ри сни цом и дру гим за ин те ре со ва ним стра на ма. Спро-
10) http://euro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ri es/en lar ge ment/on go ing_en lar ge ment/e50020_en.htm.
11) CommissionRegulation(EC)No718/2007of12June2007implementingCouncilRegula

tion(EC)No1085/2006establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)OJ L 
170, 29.6.2007. 
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во де се на је дан од три на чи на: кроз цен тра ли зо ва ну по моћ ко јом 
упра вља Ко ми си ја из свог се ди шта у Бри се лу, кроз де цен тра ли-
зо ва ну по моћ ко јом упра вља ју др жав ни ор га ни др жа ве ко ри сни це 
или кроз за јед нич ку по моћ ко јом упра вља ју др жав ни ор га ни др жа-
ва чла ни ца ко је уче ству ју у  про гра ми ма пре ко гра нич не са рад ње са 
др жа ва ма ко ри сни ца ма.12)

Упра вља ње ИПА фон дом је по ве ре но Ко ми си ји на осно ву оп-
штих усло ва упра вља ња фон до ви ма ко је про пи су је Уред ба из 2002. 
го ди не13). Ко ми си ја је од го вор на за спро во ђе ње, над зор, про це ну и 
из ве шта ва ње. Том при ли ком она мо ра да во ди ра чу на о ин те ре си ма 
За јед ни це.14) Ка ко се не би раз ли ко ва ла над зор на уло га Ко ми си је у 
овом слу ча ју у од но су на оста ле си ту а ци је у ко ји ма Ко ми си ја вр ши 
над зор над ис пу ња ва њем оба ве за, њој у ра ду по ма же мре жа ко ми-
те та. Уред ба ко ја уста но вља ва ИПА пред ви ђа фор ми ра ње јед ног 
Ко ми те та – ИПА Ко ми тет ка ко би се обез бе ди ла ко ор ди на ци ја по-
мо ћи за раз ли чи те ком по нен те.15) За ком по нен те III, IV и V у окви-
ру струк тур них фон до ва фор ми ра ју се ко ми те ти ко ји та ко ђе по ма-
жу Ко ми си ји. Ко ми си ја над гле да им пле мен та ци ју прет при ступ них 
про гра ма пре ко већ по ме ну тих Ге не рал них ди рек то ра та али њи ма 
у том по слу по ма жу и Де ле га ци ја Европ ске ко ми си је у зе мљи ко-
ри сни ци прет при ступ не по мо ћи и ме шо ви ти ко ми те ти ко је за јед но 
чи не и пред став ни ци Ко ми си је и др жа ве ко ри сни це. По сто је по-
себ ни ко ми те ти за сва ки сек тор од но сно још пре ци зни је за сва ки 
про је кат ко ји се фи нан си ра из ИПА фон да. Го ди шње из ве шта ва ње 
Са ве та о ак тив но сти ма у ве зи са прет при ступ ним фон до ви ма вр ши 
Ге не рал ни ди рек то рат за про ши ре ње. 

Ин стру мент прет при ступ не по мо ћи мо же би ти су спен до ван 
уко ли ко др жа ва ко ри сни ца не ис пу ни оба ве зе из Европ ског парт-
нер ства или уко ли ко не по шту је је дан од кључ них пред у сло ва у 
про це су при сту па ња Уни ји, а то су де мо кра ти ја, вла да ви на пра-
ва, људ ска пра ва и пра ва ма њи на. У том слу ча ју Са вет ми ни ста ра 
на пред лог Ко ми си је и на кон оба ве шта ва ња Европ ског пар ла мен та 
усва ја од го ва ра ју ће ме ре од лу чу ју ћи ква ли фи ко ва ном ве ћи ном.16)

12)  www.se io.gov.rs/pro gra mi/ipa/ipa_an_over vi ew.ppt.
13) CouncilRegulation(EC,Euratom)No1605/2002ontheFinancialRegulationapplicableto

thegeneralbudgetoftheEuropeanCommunities, О J L 248 of 16.09.2002.
14) Ибид.
15) CommissionRegulation(EC)implementingCouncilRegulation(EC)No1085/2006estab

lishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA), op.cit.
16) CouncilRegulation(EC)establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)No

1085/2006, op.cit.



стр:389406.

- 397 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

OДНОССРБИЈЕИЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Ка да је реч о од но су Ср би је и ЕУ, мо же се ре ћи да је он од де ве-
де се тих го ди на до да нас имао ви ше успо на и па до ва. СФРЈ је до ста 
ра но у од но су на оста ле др жа ве ЦИЕ скло пи ла уго вор ни од нос са 
та да шњим Европ ским за јед ни ца ма (Спо ра зум о са рад њи из 1980. 
го ди не). Ме ђу тим, де ша ва ња то ком де ве де се тих го ди на оме ла су је 
да тај од нос уна пре ди. Про ме не су се до го ди ле не са мо у прет ход-
ној Ју го сла ви ји већ и у Европ ским за јед ни ца ма. Док се Ју го сла ви-
ја раз дру жи ва ла, Евро па се ује ди ња ва ла. Та ко је од СФРЈ на ста ло 
шест но вих др жа ва а Европ ска за јед ни ца је пре ра сла у је дан но ви 
ен ти тет – ство ре на је ЕУ. Спо ра зум о са рад њи је су спен до ван 1991. 
го ди не, а све до за вр шет ка ра та на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не, 
од нос из ме ђу та да шње СРЈ и ЕУ је био пре ки нут. На кон пе то ок то-
бар ских про ме на ко је су се де си ле у СРЈ, од нос са ЕУ је об но вљен 
и  Ср би ја је укљу че на у Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња 
ко ји је ина у гу ри сан на За гре бач ком са ми ту 2000. го ди не. Укљу чи-
ва ње у Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња за СРЈ зна чио је да 
су јој по ста ла до ступ на сред ства из про гра ма КАРДС.17) У Со лу ну 
2003. го ди не про цес је уна пре ђен уво ђе њем Европ ских парт нер-
ста ва за зе мље за пад ног Бал ка на ко ји ма се де фи ни шу крат ко роч ни 
и сред ње роч ни при о ри те ти. Та ко ђе, та да шњој др жав ној за јед ни ци 
СЦГ по ста ла су до ступ на сред ства из про гра ма тех нич ке по мо ћи 
Тви нинг и Та и екс. Др жав на за јед ни ца СЦГ 2005. го ди не је до би ла 
по зи тив ну оце ну Сту ди је из во дљи во сти што озна ча ва по зи ти ван 
ко рак у од но си ма са ЕУ, и пре го во ри о Спо ра зу му о ста би ли за ци ји 
и при дру жи ва њу су за по че ти но вем бра исте го ди не. На ред на го ди-
на до но си но ву стаг на ци ју у од но си ма са ЕУ ка да су нај пре пре-
го во ри о Спо ра зу му пре ки ну ти због не ис пу ња ва ња оба ве за пре ма 
Ме ђу на род ном су ду за зло чи не по чи ње не на про сто ру бив ше Ју-
го сла ви је а за тим се и др жав на за јед ни ца рас па ла.  Та ко је Ср би ја  
на ста ви ла са мо стал но свој пут ка ЕУ. Пре го во ри су на ста вље ни 
2007. го ди не а Спо ра зум  о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу за јед но 
са Пре ла зним спо ра зу мом је пот пи сан апри ла 2008. го ди не. Ср би ја 
је на тај на чин ме ђу по след њим др жа ва ма за пад ног Бал ка на пот-
пи са ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. И не са мо то, 
по ли тич ка усло вља ва ња ко ја до ла зе из Бри се ла а за сни ва ју се на 
тврд њи да Ср би ја не са ра ђу је до вољ но са Ме ђу на род ним су дом за 
зло чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је до ве ла су до 
17) Тања Мишчевић, ПридруживањеЕвропскојунији,op. cit., стр. 171.



- 398 -

УЛОГАИНСТРУМЕНТАПРЕТПРИСУТНЕПОМОЋИ...ЈеленаТодоровић

то га да чак ни Пре ла зни спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу ни је још увек сту пио на сна гу. Без об зи ра на то, Ср би ја је у 
ме ђу вре ме ну усво ји ла На ци о нал ни про грам ин те гра ци је (НПИ) на 
осно ву ко га она спро во ди уну тра шње ре фор ме ко је пред ста вља ју 
пред у слов за пре у зи ма ње оба ве за из бу ду ћег члан ства. Та ко ђе, Ср-
би ја је и под не ла кан ди да ту ру за члан ство и че ка од го вор Европ ске 
ко ми си је.   

СРБИЈАИФИНАНСИЈСКАПОМОЋЕУ 
ОД2000.ГОДИНЕДОДАНАС

Европ ска уни ја обез бе ди ла је зна чај ну фи нан сиј ску по др-
шку Ср би ји кроз ра зно вр сне ин стру мен те, укљу чу ју ћи про грам 
КАРДС, ху ма ни тар ну и ма кро фи нан сиј ску по моћ. По след њих 
го ди на ме ња ју се ци ље ви фи нан сиј ске по мо ћи ко ју до де љу је ЕУ 
– не ка да је циљ по мо ћи би ла ре кон струк ци ја зе мље а са да је она 
све ви ше усме ре на на из град њу ин сти ту ци ја, еко ном ски раз вој и 
ре фор ме у скла ду са при о ри те ти ма из Европ ског парт нер ства. Од 
1991. ЕУ је за пад ном Бал ка ну кроз раз не про гра ме по мо ћи да ла 6 
ми ли јар ди €.18)  

Про грам по мо ћи КAРДС има на ци о нал ну и ре ги о нал ну ком-
по нен ту. Ка да је реч о КАРДС На ци о нал ном про гра му, он је у Ср-
би ји у скла ду са Ви ше го ди шњим ин ди ка тив ним про гра мом за пе-
ри од 2002- 2004.  био усме рен на еко ном ски раз вој и уна пре ђе ње 
вла да ви не пра ва. Сек то ри ко ји су би ли фи нан си ра ни пре ко КАРДС 
На ци о нал ног про гра ма би ли су: ма ла и сред ња пред у зе ћа, ме ди ји и 
ци вил но дру штво, по вра так и ин те гра ци ја из бе гли ца, јав не фи нан-
си је, здрав ство, жи вот на сре ди на и пра во су ђе. На ци о нал ни про-
грам КАРДС је у пе ри о ду 2005- 2006. је био на ме њен, пре све га, 
ства ра њу усло ва за при вла че ње до ма ћих и стра них ин ве сти то ра. 
По ред то га, на ста ви ло се са по др шком ре фор ма ма јав не упра ве. 
Но вац из Ре ги о нал ног про гра ма КАРДС је био пр во бит но усме-
рен на ус по ста вља ње си сте ма за јед нич ког упра вља ња гра ни ца ма и 
ства ра ње мо дер не ца рин ске про це ду ре а за тим и на пре ко гра нич ну 
са рад њу, из град њу ин сти ту ци ја и за шти ту жи вот не сре ди не. Ср би-
ја је у пе ри о ду 2005-2006. ко ри шће њем сред ста ва из Ре ги о нал ног 
КАРДС – а раз ви ла ја ке ин сти ту ци о нал не ка па ци те те за упра вља-
ње гра ни ца ма.19)

18)  www.europa.org.rs.
19)  www.europa.org.rs.
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Ка да је 2007. го ди не је дин стве ни ин стру мент ИПА за ме нио 
све прет ход не про гра ме по мо ћи, Ср би ја се на шла у дру гој ка те го-
ри ји зе ма ља ко ри сни ца овог про гра ма – зе мље по тен ци јал ни кан-
ди да ти. Основ ни циљ ИПА је сте да по мог не Ср би ји да се лак ше 
из бо ри са иза зо ви ма европ ских ин те гра ци ја, да оства ри на пре дак 
у Про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња као и да јој се омо гу-
ћи да спро ве де ре фор ме по треб не за ис пу ња ва ње Ко пен ха ге шких 
кри те ри ју ма.20) Сред ства из ИПА фон да тре ба да по мог ну Ср би ји у 
им пле мен та ци ји На ци о нал ног про гра ма ин те гра ци је. Пре ци зни је 
ре че но, ИПА тре ба да по мог не Ср би ји у :

1) ис пу ња ва њу по ли тич ких зах те ва про це са Ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња (из град ња де мо крат ских ин сти ту ци ја, ре-
фор ма јав не упра ве, ре фор ма суд ства, бор ба про тив ко руп-
ци је, ре фор ма по ли ци је);

2) по бољ ша њу еко ном ске си ту а ци је (за по сле ност, обра зо ва ње, 
ма ла и сред ња пред у зе ћа, из град ња ин фра струк ту ре и ру-
рал ни раз вој);

3) при бли жа ва њу европ ским стан дар ди ма ( ја ча ње ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та за спро во ђе ње Спо ра зу ма о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу, при пре ма за уво ђе ње де цен тра ли-
зо ва ног си сте ма за им пле мен та ци ју и упра вља ње европ ским 
фон до ви ма);

4) пре ко гра нич ној са рад њи са зе мља ма кан ди да ти ма, по тен ци-
јал ним кан ди да ти ма и др жа ва ма чла ни ца ма.

2007 2008 2009
Хр ват ска 138.5 146.0 151.2
Ма ке до ни ја 58.5 70.2 81.8
Тур ска 497.2 538.7 566.4
Ал ба ни ја 61.0 70.7 81.2
Бо сна и Хер це го ви на 62.1 74.8 89.1
Цр на Го ра 31.4 32.6 33.3
Ср би ја 186.7 190.9 194.8
Ко со во 63.3 64.7 66.11

Та бе ла 1: ИПА за пе ри од 2007-2009. пре ма Ви ше го ди шњем ин ди-
ка тив ном фи нан сиј ском окви ру21)

20) Commisiondecisionon aMultiannualIndicativePlanningDocument(MIPD)20072009
forSerbia, COM (2007) 2497 of 18.06.2007, p. 5.

21) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/410.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ком по нен та1 181.4 179.4 182.5 186.2 189.9 193.8

Ком по нен та2 8.2 11.4 12.2 12.4 12.7 12.9

укуп но 189.7 190.9 194.8 198.7 202.7 206.8

Та бе ла 2: Ин ди ка тив на рас по де ла фи нан сиј ских сред ста ва ИПА 
за Ср би ју по го ди ни и ком по нен та ма22)

Та бе ла 1 пред ста вља рас по де лу фи нан сиј ских сред ста ва ИПА 
на осно ву Ви ше го ди шњег ин ди ка тив ног фи нан сиј ског окви ра и на 
осно ву ње се мо же за кљу чи ти да се сред ства уве ћа ва ју из го ди не 
у го ди ну с об зи ром да се оче ку је да др жа ве ко ри сни це на пре ду ју 
у про це су европ ских ин те гра ци ја. Већ је по ме ну та флек си бил ност 
ИПА па се за то јед ном го ди шње вр ши ре ви зи ја фи нан сиј ског окви-
ра. Исту тен ден ци ју по твр ђу је и Та бе ла 2 ко ја по ка зу је ка ко су фи-
нан сиј ска сред ства ИПА за Ср би ју рас по ре ђе на пре ма го ди на ма и 
пре ма ком по нен та ма. 

Сред ства из Ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ (ИПА) за 
2007. у ви си ни од 186 ми ли о на евра ис ко ри шће на су за про јек те ко-
ји се од но се на ре фор му здрав стве ног сек то ра, сма ње ње за га ђе ња 
из тер мо елек тра не „Ни ко ла Те сла“, без бед ну пло вид бу Ду на вом, 
по бољ ша ње оп штин ске ад ми ни стра ци је, рав но ме ран ре ги о нал ни 
раз вој, по др шку ин тер но ра се ље ним ли ци ма и из бе гли ца ма, осни-
ва ње кан це ла ри је ом буд сма на (Сма ње ње за га ђе ња из тер мо елек-
тра не Ни ко ла Те сла, Ре фор ма здрав стве ног сек то ра ур гент не ме-
ди цин ске слу жбе, Про грам оп штин ске по мо ћи , Про је кат по др шке 
из бе гли ца ма и ин тер но ра се ље ним ли ци ма, Про грам ре ги о нал ног 
еко ном ског и со ци јал ног раз во ја, ин фор ма тив ни си стем ре ке Ду-
нав).23) 

Ср би ја је 2008. го ди не има ла на рас по ла га њу 190 ми ли о на 
евра из ИПА фон да. Ова сред ства су уло же на у про јек те ко ји су у 
ди рект ној ве зи са уво ђе њем прав них те ко ви на ЕУ.  Ме ђу про јек ти-
ма из На ци о нал ног ИПА про гра ма за 2008. го ди ну тре ба по ме ну ти 
сле де ће: 

● ЈачањеинституционалнихкапацитетаНационалнебанке
Србије – про је кат ко ји има за циљ уна пре ђе ње струч но сти и 

22) http://www.europa.org.rs/code/navigate.php?Id=848.
23)  www.europa.org.rs.
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ка па ци те та у сми слу ма кро е ко ном ског и стра те шког пла ни-
ра ња и спро во ђе ња стра те ги ја и по ли ти ка. 

●Пројекат подршке избеглицама и интерно расељеним ли
цима-има за циљ обез бе ђе ње при вре ме ног сме шта ја кроз 
изр град њу и до де лу ста но ва, рас по де лу па ке та гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла и ак ци је сти ца ња при хо да и уна пре ђе ња усло ва 
жи во та уоп ште.

●Стипендије за обуку у области европских интеграција 
пројекаткојинуди спе ци ја ли зо ва ну обу ку за др жав не слу-
жбе ни ке на цен трал ном и ни воу ло кал не са мо у пра ве, као и 
у на уни вер зи те ти ма или ме ди ји ма, ра ди ефи ка сног су о ча-
ва ња са иза зо ви ма и мо гућ но сти ма ко је ће до не ти европ ска 
пер спек ти ва Ср би је. 

● Борбапротивкорупције– циљ је осни ва ње Аген ци је за бор-
бу про тив ко руп ци је.

●Уна пре ђе ње ло кал не са мо у пра ве–унапређењеин сти ту ци-
о нал ног и ре гу ла тор ног окви ра за ин фра струк тур не слу жбе 
ло кал не са мо у пра ве, као и тран сфор ма ци ја јав них ко му нал-
них пред у зе ћа.24) 

Kaда је реч о 2009. го ди ни, Ср би ји је на осно ву на ци о нал ног 
про гра ма ИПА до де ље но 194.8 ми ли о на еура. Фи нан сиј ска по моћ 
усме ре на је на обла сти као што су ја ча ње вла да ви не пра ва, обра-
зо ва ње, тран спорт, и за шти та жи вот не сре ди не.25) Ср би ја та ко ђе 
уче ству је у број ним про јек ти ма пре ко гра нич не са рад ње са су сед-
ним зе мља ма ( Цр на Го ра, Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на) ко ји 
при па да ју сле де ћим обла сти ма: ин фра струк ту ра, кул тур на раз ме-
на, за шти та жи вот не сре ди не, на уч но ис тра жи ва ње, без бед ност и 
спре ча ва ње кри ми на ла.

За раз ли ку од КАРДС – а, ИПА про грам по мо ћи спро во ди Де-
ле га ци ја Европ ске ко ми си је у Бе о гра ду. При прем ни рад на ус по-
ста вља њу Де цен тра ли зо ва ног си сте ма спро во ђе ња про гра ма ове 
по мо ћи је за по чет, али ка ко се ка же у Из ве шта ју Европ ске ко ми-
си је за 2009. го ди ну „по треб ни су оп се жни на по ри“26) ка ко би се 
то и оства ри ло. Де цен тра ли зо ва ни си стем упра вља ња фон до ви ма 
под ра зу ме ва по сте пе ни пре нос над ле жно сти у  упра вља њу фон-
24)  www.europa.org.rs.
25) Годишњи извештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2009.годину, стр. 4.
26)  Годишњи извештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2009.годину, стр. 4.
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до ви ма са Де ле га ци је Европ ске ко ми си је на ин сти ту ци је др жа ве 
ко ри сни це. По ред На ци о нал ног ИПА ко ор ди на то ра ко ји се бри не 
о рас по де ли сред ста ва из ИПА фон да пре ма ком по нен та ма и пре-
ма по је ди нач ним про јек ти ма у окви ру ком по не на та, ње му у ра ду 
по ма же Сек тор за упра вља њем европ ским фон до ви ма ко ји се, у 
ин сти ту ци о нал ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, на ла зи у окви ру 
Ми ни стар ства фи нан си ја.

ЗАКЉУЧАК

Фи нан сиј ска по моћ из прет при ступ них фон до ва са став ни је 
део про це са при сту па ња ЕУ. Сред ства из ових фон до ва у ве ли кој 
ме ри по ма жу др жа ва ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти-
ма да сво је за ко но дав ство при ла го де европ ском а сво је ин сти ту ци је 
из гра де та ко да бу ду у ста њу да ис пу не оба ве зе из бу ду ћег члан-
ства. На тај на чин ко ри сти има ју и др жа ве ко ри сни це по мо ћи и 
Европ ска уни ја. Др жа ве има ју ви ше стру ке ко ри сти, по ред то га што 
вр ше сек тор ска при ла го ђа ва ња пра ви ли ма ЕУ, оне раз ви ја ју и соп-
стве не ка па ци те те пре ко де цен тра ли зо ва ног си сте ма упра вља ња 
европ ским фон до ви ма. То је ва жно и са по зи ци ја ЕУ јер ће бу ду ће 
чла ни це би ти спрем не да ефи ка сно спро во де европ ске по ли ти ке. 

Сва ка др жа ва би ло она кан ди дат или по тен ци јал ни кан ди дат 
или кан ди дат по је ди нач ним на прет ком у про це су европ ских ин-
те гра ци ја „осва ја“ сред ства из ИПА фон да. Та ко про ме на ње ног 
ста ту са у про це су при сту па ња (из ста ту са по тен ци јал ног кан ди да-
та у ста тус кан ди да та, из ста ту са кан ди да та у ста тус пу но прав не 
чла ни це ЕУ) отва ра при ступ дру гим ком по нен та ма ИПА фон да. 
Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти су кључ ни еле мент ко ји је на опе-
ра тив ном ни воу по тре бан за упра вља ње европ ским фон до ви ма. 
По сма тра но из те пер спек ти ве, оп шта је оце на да се Ср би ја мо же 
по хва ли ти до брим ад ми ни стра тив ним ка па ци те ти ма.27) Ме ђу тим, 
оно што пред ста вља су штин ску ка рак те ри сти ку про це са при дру-
жи ва ња то је по ли ти ка усло вља ва ња ко ја ипак у крај њој ин стан ци 
до ми нант но ути че на на пре дак не ке др жа ве ка члан ству у ЕУ. По-
сле ди це та кве по ли ти ке се мо гу до бро уочи ти у слу ча ју Ср би је. 
То не би тре ба ло да обес хра бру је већ Ср би ја тре ба да на ста ви са 
спро во ђе њем ре фор ми ко ри сте ћи по ред оста лог и сред ства из пред 
при ступ них фон до ва. Про цес спро во ђе ња уну тра шњих ре фор ми и 
27) Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов чланства у 

Европској унији“, Политичкаревија, 2/2009, Институт за политичке студије.
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из град ња соп стве них ка па ци те та за упра вља ње европ ским фон до-
ви ма у Ср би ји  се на ста вља. То је оно што за ви си од др жа ве. Оно 
пак, што не за ви си од ње је сте по ли тич ка во ља ме ђу др жа ва ма чла-
ни ца ма да про це не да ли је Ср би ја ис пу ни ла пред у сло ве за до би ја-
ње ви шег ста ту са у про це су при сту па ња, у овом слу ча ју до би ја ње 
ста ту са кан ди да та.

JelenaTodorovic
THEROLEOFINSTRUMENTSOFPRE-ACCESSIONINTHE

PROCESSOFACCESSIONTOTHEEUROPEANUNION
Summary

Thesubjectof thispaper is torepresentdifferent instru
ments of preaccession assistance that the European
Unionusestosupportcountriesthatareintheprocessof
accession.Тheaimofthisworkistoshowtheroleofthis
instrumentsfortheassociationprocessandthebenefitsof
theseinstrumentsnotonlyforbeneficiаrystatesbutforthe
European Union also. Using a comparative descriptive
method,togetherwithanalysisofthecontent,theauthor
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–howdidEUpreaccessioninstrumentsevolve
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ABSTRACT
HistoryofpreaccessionassistanceawardedbytheEuro
peanUniontothecountriesthatareintheprocessofac
cessionnodatesbackfarintothepast.Itoccurssimulta
neouslywiththebeginningoftheprocessoflarge eastern
enlargement after theCopenhagen summit 1993 whera
thecriteria formembership in theEUwereestablished.
Fulfillingthesecriteriaisnoteasy,especiallyfortheco
untriesofCentralandEasternEuropewhichwerefaced
witha longroadof internalreforms inorder tobecome
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EUmembers.Theinstrumentsofpreaccessionfinancial
assistancewerenecessary.TheassistancethattheEUhas
provided to these countries went through several funds
thatwere directed to financingof various sectors in the
beneficiarycountriesPHARE,ISPA,andSAPARD.The
commongoalofallofpreaccessionassistanceprograms
istobuildinstitutionsthatwillbeabletofullyimplement
theobligationsoffuturemembership.
After the involvementof the countriesofwestern–Bal
kans,thelogichasremainedthesame,EUhasintroduced
new funds.CARDS and IPA help those countries in ap
proaching the еuropean standards. Financial assistance
whichisverypreciselydirectedtosectorswheretheyneed
itmostmakingeasierprocessofdifficultpoliticalandeco
nomic reforms.  The task of this paper is to demonstra
te importanceof these instruments for thecountries that
participate intheprocessofaccessionbypresentingva
riousprogramsofpre–accessionassistance.Particular
emphasisisplacedonSerbia,whichbelongstothegroup
ofbeneficiarycountries.Thepaperpresentshistoryofthe
relationshipbetweenSerbiaandEUincludingthesevari
ousEUprogramsofpre–accessionassistancethatSerbia
usedsofar.

 Овај рад је примљен  24. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. маја 2010. године.
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ОД 1838. ГО ДИ НЕ (ТУР СКИ УСТАВ)**

Са же так
Ауторутекстуанализираначиндоношења,карактер
и последицеУстава од 1838. године.По обимутек
ста,најкраћисрпскиуставкоји јенајдужеформал
новажиоуњенојуставноправнојисторији,написан
јеуЦариградунаарапскомјезикуиуредиојеосновне
елементе аутономног статуса вазалне Кнежевине.
Уставом од 1838. године потврђена су вазална пра
ва,алииправоПортедаинтервенишеуунутрашње
уређење Србије. Његова најзначајнија последица је
ограничавање апсолутизма кнеза Милоша Обрено
вића, што ће за последицу имати далекосежне по
литичке промене. Турски устав је неуређен поредак
власти преобратио у правне прописе. Институције
Турскогуставасупосталеосновазаизградњумодер
ног управног апарата и правног система.Под овим
уставом,насталајеновафазауразвојусрпскеустав
ности–раздобљеуставобранитеља.
Кључнеречи:устав,хатишериф,Државнисавет,На
родна скупштина, легитимност, организација вла
сти, законодавна власт,извршнавласт,подела вла
сти,судство,праваислободе,парламентарнавлада,
уставностизаконитост.
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** Рад је на стао у окви ру на уч ног 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“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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I.OБЕЛЕЖЈАИДОНОШЕЊЕУСТАВА

Dру ги срп ски устав, на пи сан у Ца ри гра ду, до нет је 1838. го ди-
не у фор ми на ред бе тур ског сул та на – ха ти ше ри фа и по знат је 

као Турскиуставили Четвртихатишериф.Прет ход на три ха ти-
ше ри фа, ко ја су уре ђи ва ла по ло жај Ср би је у окви ру Тур ског цар-
ства, усво је ни су 1829, 1830. и 1833. го ди не. На зив „Тур ски устав“ 
је на вод но пр ви упо тре био кнез Ми лош Обре но вић, с ци љем да му 
оспо ри углед.1) Кнез је сма трао да Устав оне мо гу ћа ва оства ри ва-
ње основ них на ци о нал них ин те ре са. Сво је не сла га ње са ње го вом 
при ме ном из ра зио је сво јом аб ди ка ци јом, а ње го ва по ли тич ке ак-
тив ност у на ред ном пе ри о ду обе ле же на је на сто ја њем да про ме-
ни Устав. Пре ма ста но ви шту Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, на зив Тур ски 
устав је „не пра ве дан“, јер је овај устав за јед нич ко де ло тур ских и 
ру ских пред став ни ка, али и кне же ве опо зи ци је.2) Срп ски пред став-
ни ци, ру ко во ђе ни иде јом огра ни ча ва ња кне же вог ап со лу ти зма, ак-
тив но су уче ство ва ли у из ра ди Уста ва, по себ но у од ред ба ма о од-
но су кне за и Со вје та.

Основ но обе леж је Уста ва од 1838. го ди не је да су по твр ђе на 
ва зал на пра ва Ср би је пред ви ђе на прет ход ним ха ти ше ри фи ма и 
огра ни че на је власт кне за нај ви шим прав ним ак том. Ср би ји ни је 
при зна то пра во на не за ви сну уну тра шњу ауто но ми ју и са мо стал но 
до но ше ње уста ва. Пор та је за др жа ла пра во да од лу чу је о уну тра-
шњем уре ђе њу зе мље и ди рект но по сре ду је у слу ча ју су ко ба из ме-
ђу кне за и Со вје та. Ли бе рал не од ред бе Сре тењ ског уста ва ни су на-
шле ме сто у Уста ву од 1838. го ди не. У од но су на Сре тењ ски устав, 
то је био „ко рак уна зад“ али и „ре а лан из раз при ли ка у ко ји ма се 
Ср би ја на ла зи ла“.3) 

Тур ски устав се фор мал но при ме њи вао до 1869. го ди не, али 
„фак тич ки мно ге ње го ве од ред бе су ста вље не ван сна ге за ко ни-
ма устав ног ка рак те ра за вре ме дру ге вла де Ми ло ша и Ми ха и ла 
Обре но ви ћа.“4) Устав је за пра во ва жио до 1961. го ди не, ка да су у 
вре ме кне за Ми хај ла до не ти за ко ни ор ган ског ка рак те ра ко ји ма су 
из ме ње не кључ не нор ме Уста ва од 1838. го ди не. Ако би за не ма-
1) Упоредити: Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, друго издање, ЈП „Службени 

гласник“, Београд, 2007, стр. 28.
2) Упо ре ди ти: В. Ћо ро вић, ИсторијаСрба,Ок то их – Но ва књи га – Лео Ко мерц, Но ви 

Сад, 2005, стр. 681.
3)  М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 295.
4) Љ. Кан дић, „Устав од 1838. го ди не“, у: М. Јо ви чић (ур.), Уставикнежевинеикраљеви

неСрбије1835–1903,СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 61.
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ри ли прет ход ну при мед бу, Тур ски устав био би устав са нај ду жим 
ва же њем у раз во ју срп ске устав но сти. Пре ма оби му тек ста, то је 
нај кра ћи срп ски устав. При ме ра ра ди, ду жи на ње го вог тек ста је 
за по ло ви ну кра ћа у од но су на Сре тењ ски устав. Ипак, оно што је 
спор но је да ли овај акт има сва обе леж ја уста ва. 

У устав ној те о ри ји је увре же но ста но ви ште по ко јем је „устав 
из раз и де ло су ве ре не вла сти.“5) Устав до но си прав но нео гра ни че-
на власт, јер је устав обе леж је су ве ре но сти. У скла ду са на ве де-
ном ар гу мен та ци јом, Ха ти ше риф од 1838. го ди не не ма ка рак тер 
Уста ва јер ње га ни је до не ла Ср би ја као су ве ре на др жа ва. Ср би ја је 
у вре ме овог уста ва има ла ста тус за ви сне три бу тар не кне же ви не. 
У ње го вом до но ше њу уче ство ва ле су стра не си ле, а устав је на-
пи сан на арап ском па тек за тим пре ве ден на срп ски је зик. Ипак, 
исто ри ја устав но сти по зна је при ме ре уста ва чи ји до но си лац ни је 
прав но су ве ре на власт. Уоста лом, Ср би ја ни је има ла фор мал ни су-
ве ре ни тет ни у вре ме до но ше ња Уста ва од 1869. го ди не. С дру ге 
стра не, де пу та ци ја Ср би је име но ва на од са мог кња за уче ство ва ла 
је у из ра ди и до но ше њу овог уста ва. Прав но и сто риј ски по сма тра-
но, Тур ски устав је дру ги у ни зу срп ских уста ва. Фор ма Уста ва и 
са др жај устав них од ред би по сле ди ца су по ло жа ја Ср би је у вре ме 
ње го вог до но ше ња. 

Ка ко уну тра шње по ли тич ке бор бе у Ср би ји ни су утих ну ле, на-
кон су спен зи је Сре тењ ског уста ва, би ло је ра зум но да се не су гла-
си це раз ре ше до но ше њем основ ног за ко на ко ји би уре дио ор га ни-
за ци ју вла сти и дру га устав на пи та ња. У раз до бљу од Сре тењ ског 
до Тур ског уста ва са чи ње но је ви ше устав них на цр та. У из ра ди 
ових устав них на цр та уче ство ва ли су кнез Ми лош, ње го ви опо нен-
ти и пред став ни ци стра них др жа ва. Ин те рес за ре ша ва ње устав ног 
пи та ња у Ср би ји из у зев Пор те, по ка за ле су и Ру си ја, Ен гле ска и 
Аустри ја.  

Ре ша ва ње устав ног пи та ња у Ср би ји је био на чин да Ру си ја 
по твр ди сво је ути цај на Бал ка ну и у од но си ма са Тур ском. Ње на 
за ин те ре со ва ност је би ла и по сле ди ца пре у зе тих оба ве за из ра ни-
јих уго во ра са Пор том, али и ди пло мат ског пре сти жа. Уста вом би 
се оја ча ла уну тра шња са мо у пра ва Ср би је, сма тра ла је Ру си ја, али 
и огра ни чи ла кне же ва са мо во ља што је би ло са гла сно ха ти ше ри-
фи ма али и ње ним ге о по ли тич ким ин те ре си ма. Ру си ја је вр ши ла 
5) Р. Мар ко вић, Уставноправо,тринаестоосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни-

вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 45.
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при ти сак на кња за да пре ду зме рад ње да се при пре ми устав. У том 
по гле ду, она је сла ла сво је еми са ре (Рик ман, Дол го ру ков) ка ко би 
из вр ши ли при ти сак на кне за, али и до ста вља ла кон крет не пред ло-
ге ка ко би из гле да ле осно ве бу ду ћег устав ног уре ђе ња. Ен гле ска 
је би ла на стра ни уста но ве ја ког кне за по др жа ног ин сти ту ци јом 
на род ног пред став ни штва и га ран ти ја ма основ них сло бо да и пра-
ва. Ми лош Обре но вић је, пак, тра жио на чин да го спо да ри ми мо 
уста ва, или да у уста ву на мет не ре ше ња ко ја би му јем чи ла да ће 
не при ко сно ве но вла да ти.  

На ини ци ја ти ву Ру си је, већ у апри лу 1835. го ди не са ста вље на 
је ко ми си ја ко ја је из ра ди ла устав ни на црт.6) По је ди на ре ше ња у 
овом устав ном на цр ту ни су би ла по ње ној во љи, по је она по ну ди-
ла осно ве („ба сис“) устав ног уре ђе ња у пет та ча ка, нај ве ро ват ни је 
по чет ком 1837. го ди не.7) Ми лош Обре но вић ни је при хва тио ру ски 
пред лог јер му се ни је до па да ла иде ја о уста но вља ва њу Се на та, 
од но сно не по крет ног Др жав ног са ве та. Он је сма трао да ће та кво 
устав но те ло би ти ра сад ник опо зи ци је, што се ка сни је об и сти ни ло.

Пред лог Хо џе са, ен гле ског ди пло ма те и по сла ни ка, од го ва рао 
је ви ше пла но ви ма Ми ло ша Обре но ви ћа. По ред Др жав ног са ве-
та, чи ји су са мо пред сед ник и се кре тар не по крет ни, по сто јао би и 
пар ла мент ко ји би се са ста јао сва ке го ди не и ста рао се о бу џе ту и 
од ре ђи ва њу по ре за. Кнез сва ка ко ни је био про тив уво ђе ња у устав 
На род не скуп шти не и при хва тао је га ран то ва ње основ них пра ва 
и сло бо да (уки да ње ку лу ка, за шти ту при ват не сво ји не, уки да ње 
тор ту ре, пра во на сло бод ну тр го ви ну), али је био про тив уста но-
ве се на та или са ве та. Ми лош Обре но вић, као ви чан де ма гог, ла ко 
је упра вљао На род ном скуп шти ном, али са ста ре ши на ма је имао 
ви ше про бле ма па се при бо ја вао да би јед но њи хо во те ло мо гло 
угро зи ти ње гов ап со лу ти зам.

Ка ко би ода гнао при ти ске да до не се устав, Ми лош се по слу-
жио лу кав ством. При хва тио је ини ци ја ти ву Хо џе са и Дол го ру ко ва 
и из дао указ (1837) ко јим су за шти ће на пра ва „устав ног ка рак те-
6) Са др жи на овог устав ног на цр та ни је нам де таљ но по зна та. Из се кун дар не исто риј ске 

гра ђе до зна је мо да је устав ни на црт де ло Ја ко ва Жи ва но ви ћа и да је са др жа вао од ред бе 
о Др жав ном са ве ту, др жав ним сим бо ли ма, лич ним пра ви ма. По ред Др жав ног са ве та, 
ко ме је при па да ла из вр шна и за ко но дав на власт, по сто ја ла би и На род на скуп шти на. 
По дроб ни је: Ј. М. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнеборбе,стр. 65–66.

7) Пет та ча ка за срп ски устав ти ца ли су се: 1) Управ ног са ве та, 2) уну тра шњег уре ђе ња, 
3) фи нан си ја, 4) пра во су ђа и 5) бо го слу же ња и про све те. Иде ја ру ске ди пло ма ти је је 
би ла да се у но вом уста ву раз ра де пра ва ко ја су већ би ла при зна та у ха ти ше ри фи ма, и 
не ви ше од то га.
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ра“,8) а за тим је обра зо вао је но ву устав ну ко ми си ју. По ње го вој 
на ме ри, устав на ко ми си ја ни је ни има ла за да так да оба ви по сао 
из ра де ко нач ног устав ног на цр та већ да ство ри при вид ка ко је 
кнез уисти ну за ин те ре со ван да се ње го ва власт огра ни чи уста вом. 
Устав на ко ми си ја, чи ји је пр во бит ни са став из ме њен, у ро ку од 
три ме се ца, до мар та 1838. го ди не, са ста ви ла је два устав на на-
цр та. По пр вом, чи је се аутор ство при пи су је Ја ко ву Жи ва но ви ћу, 
др жав ни са вет ни ци су по по ло жа ју чи нов ни ци, па их је кнез мо-
гао пен зи о ни са ти или их пре ме сти ти на дру го зва ње. На црт Јо ва на 
Ха џи ћа био је сло бо до ум ни ји, ка ко у са мо стал но сти Ср би је јер је 
пред ви ђао да је она не за ви сна у уну тра шњој упра ви, али је ишао 
и ко рак да ље у обра зо ва њу др жав них ин сти ту ци ја и огра ни ча ва њу 
кне же ве вла сти.9) Др жав ни са вет вр шио је за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску власт. Ње не чла но ве је по ста вљао кнез, али са ли сте ко је је 
она пред ло жи ла. Са вет ни ци ни су мо гли би ти сме ње ни без од лу ке 
Пор те, или ако на чи не те жак пре ступ. На род на скуп шти на је има-
ла две вр сте по сла ни ка, они ко ји се би ра ју по оп шти на ма и по сла-
ни ке по по ло жа ју. Ње но нај ва жни је овла шће ње је да ре ша ва спор 
у слу ча ју ако је кнез ста вио ве то на за ко но дав не од лу ке Са ве та.10) 
Та кав устав ни на црт био је да ле ко од Ми ло ше вих пла но ва. Ми лош 
Обре но вић је од лу чио да по сле ове устав не ко ми си је обра зу је но ву, 
али га је пред у хи трио по зив из Ца ри гра да да по ша ље де ле га ци ју 
ра ди рас пра ве о гра ни ца ма, али и устав ном пи та њу.11) Са устав ним 
на цр том, одо бре ног од стра не кне за, де ле га ци ја у са ста ву Аврам 
Пе тро ни је вић, Ја ков Жи ва но вић и Јо ван ча Спа сић, по ја ви ла се у 
Ца ри гра ду.

Срп ска де ле га ци ја, за ко ју Ми лош ни је сум њао да му је не-
на кло ње на, иг но ри са ла је ње го ве ин струк ци је и при го во ре да се 
текст устав ног на цр та не ме ња. Са пред став ни ци ма Ру си је и Пор те 
8) Упо ре ди ти: Ј. М. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнеборбе,стр. 68–69.
9) Ја ков Жи ва но вић и Јо ван Ха џић би ли су „пре ча ни“, Ср би из Аустри је, прав ни ци по 

стру ци ко ји су до шли на по зив вла сти ко јој су не до ста ја ли об ра зо ва ни чи нов ни ци. 
10) Упо ре ди ти: Ј. М. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнеборбе,стр. 72–79.
11) Сло бо дан Јо ва но вић сма тра да је Ми лош Обре но вић по ку шао да Пор ти по ну ди устав-

ни на црт по ко ме др жав ни са вет ни ци ни су има ли не по кре тан по ло жај, ка ко би се обе-
сна жи ла од ред ба Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не ко ја је то пред ви ђа ла и на ко ју се Ру си ја 
по зи ва ла. Упо ре ди ти: С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у XIX ве ку“, у: Политичке
иправнерасправе,I–III,СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 2, стр. 18. О то ме 
ви ше и: Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправнаисторија,стр. 127–128; Љ. Кр кљуш, 
Правнаисторијасрпскогнарода,стр. 159–160.
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до го во ри ла се о ка рак те ру основ них устав них од ред би.12) Из исто-
риј ских из во ра са зна је мо да је она би ла мо ти ви са на јед ном на ме-
ром – да уста вом по што-по то огра ни чи власт кне за, чак и по це-
ну усту па ка Пор ти и Ру си ји, а на ште ту по ло жа ја Ср би је. Ми лош 
Обре но вић ни је до зво лио да На род на скуп шти на про гла си устав, 
ка ко би ус кра тио ле ги тим ност но вом уста ву, па је он  до нет у фор-
ми ха ти ше ри фа – уго во ра из ме ђу Тур ске и Ру си је, ко ја је до Па-
ри ског ми ра би ла ис кљу чи ви је мац ауто но ми је Ср би је. По ли тич-
ки, то је зна чи ло да Ср би ја ни је има ла пот пу ну ауто но ми ју, па је 
и устав мо гао би ти про ме њен са мо одо бре њем Ру си је и Тур ске.13) 
Фор мал но прав но, он је ок тро и са ни акт па се у на шој те о ри ји ње му 
оспо ра ва и ка рак тер уста ва.

II.УСТАВНЕОДРЕДБЕ

Ха ти ше риф од 1838. го ди не са др жи све га 66 чла но ва, а по са-
др жи ни то је ор ган ски за кон. У прав но тех нич ком сми слу, Турски
устав је по пут Сре тењ ског уста ва осо бен јер је пи сан пред ву ков-
ским ар ха ич ним, ије кав ским је зи ком. У ње го вом пре во ду за др жан 
је низ арап ских ре чи, од но сно тур ци за ма па се и сми сао устав ног 
тек ста на по је ди ним ме сти ма те шко раз у ме. За раз ли ку од Сре тењ-
ског уста ва, у Уста ву од 1838. го ди не ни је из вр ше на ње го ва уну-
тра шња си сте ма ти за ци ја од ред би на по гла вља и одељ ке. Он не ма 
фор му, уоби ча је ну за кла сич не гра ђан ске уста ве у том пе ри о ду.14) 
Тур ски устав, за раз ли ку од Сре тењ ског уста ва, из о ста вља од ред бе 
о На род ној скуп шти ни, про кла му је не по кре тан по ло жај Др жав ног 
са ве та и скром ни ји са др жај лич них пра ва.  У ма те ри јал ном по гле-
ду, у овом уста ву, на кон кра ће пре ам бу ле и увод них од ред би сле де 
про пи си ко ји ма се ре гу ли ше по ло жај и овла шће ња кне за и Со вје та 
(чл. 4–27), ор га ни за ци ја пра во су ђа (чл. 28–42) и пра ва гра ђа на (чл. 
43–57). 

По Турскомуставу, вр хов на власт је по де ље на из ме ђу кња за 
и Со вје та.15) Ми ло шу Обре но ви ћу је по твр ђен по ло жај на след ног 
12) „Тур ска, су ве рен Ср би је, по су ге сти ја ма из Пе тро гра да и на пот стрек не ких на род них 

ста ре ши на (Аврам Пе тро ни је вић и др.) не за до вољ них Ми ло ше вом упра вом, да ла је 
Ср би ји Устав 1838. го ди не...“ М. Вла и са вље вић, РазвојуставностиуСрбији,Из да вач-
ка за дру га „По ли ти ка и дру штво“, Бе о град, 1938, стр. 17–18.

13) Упор.: М. Ми ло ва но вић, Државноправоидругеуставноправнестудије,из бор, ре дак-
ци ја и по го вор Рат ко Мар ко вић, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, стр. 152.

14) Упо ре ди: Љ. Кан дић, „Устав од 1838. го ди не“, стр. 64.
15) У на зи ву овог ор га на тре ба при ме ти ти је зич ку ди стинк ци ју, он ви ше не ма епи тет „др-

жав ног со вје та“, ка ко је то би ло по Сре тењ ском уста ву.
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мо нар ха (члан 1),16) од ре ђе на је ње го ва го ди шња апа на жа (члан 2) 
и уре ђен је ње гов устав ни по ло жај. Кнез је вр хов ни ко ман дант вој-
ске, уче ству је у вр ше њу за ко но дав не и из вр шне вла сти, из вр ша ва 
за ко не и има пра во або ли ци је и по ми ло ва ња (члан 3). Нај ва жни је 
овла шће ње кне за је име но ва ње чи нов ни ка, по себ но по пе чи те ља 
Со вје та и из да ва ње упут ства за њи хов рад. Ми лош, ипак, ни је имао 
мо гућ ност да ко ри сти за ко но дав ни ве то, већ је са мо по твр ђи вао 
за ко не и уред бе.

Књаз Ми лош је на кон ста вља ња ван сна ге Сре тењ ског уста ва 
за др жао уста но ву Со вје та, по све му су де ћи ка ко би удо во љио опо-
зи ци ји, на сто је ћи да у ње го вом са ста ву за др жи ло јал не чла но ве и 
огра ни чи ње го ве над ле жно сти и уло гу. Ука зом о устрој ству Са ве та 
(1835), Др жав ни со вјет ни је „нај ви ша власт до кне за“, ка ко је то 
уре дио Сре тењ ски устав, већ „нај ви ша не по сред стве но под кња зом 
сто је ћа власт“. Др жав ном со вје ту је про ме њен на зив у „Упра ви-
тељ ни со вјет“, већ кра јем ју ла 1835. го ди не и по де љен је на управ-
но и суд ско оде ље ње. Ка сни је, уста но вље на је и Вој но-по ли циј ска 
кан це ла ри ја. Не за до вољ ни сво јим но вим ста ту сом, со вјет ни ци су 
1837. го ди не за тра жи ли до но ше ње но вог уста ва, спре ча ва ње бе-
за ко ња у зе мљи и за пре ти ли ко лек тив ног остав ком. Рад Со вје та је 
прак тич но па ра ли зо ван по чет ком 1838.17)

За раз ли ку од Сре тењ ског уста ва и про пи са ко ји су у ме ђу вре-
ме ну до не ти, у Тур ском уста ву је Со вје ту при па ло ва жни је ме сто и 
уло га у си сте му ор га ни за ци је вла сти. Уло га Со вје та је оја ча ла јер је 
Со вјет пре у зео део ње них овла шће ња ко ја су при па да ла На род ној 
скуп шти ни. По Сре тењ ском уста ву, На род на скуп шти не је би ла за-
ми шље на и као „вр ста над зор не вла сти над Др жав ним со вје том“.18) 
Тур ски устав ни јед ним сло вом не по ми ње ин сти ту ци ју На род не 
скуп шти не. Над ле жност Со вје та је про ши ре на и осна жен је по-
ло жај со вјет ни ка по себ ним за ко ном усво је ним го ди ну да на на кон 
до не тог Уста ва.19) Со вјет је са ста вљен од 17 чла но ва ко је је име но-
вао књаз из ре до ва углед них љу ди и на род них ста ре ши на (члан 6. 
Уста ва). Ме ђу тим, пр ви Са вет (Со вјет Кња жев ства Сер би је, ка ко 
је гла сио ње гов зва нич ни на зив) фор ми ран је 1839. го ди не ми мо 
16) Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправнаисторија,стр. 128.
17) Оп шир ни је: Р. Љу шић, КнежевинаСрбија1830–1839,стр. 224–232.
18) Д. Ден ко вић, „На ста нак и раз вој Др жав ног са ве та 1805–1918“, стр. 149–150.
19) „Ус тро е ни је Са ве та кња жев ства Срп ског од 1839. го ди не“ у: Зборникзаконаиуредбаи

уредбениуказа.I,Бе о град, 1840, стр. 16–28.
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устав них и за кон ских про пи са, јер је имао 21 чла на.20) Со вјет је 
до но сио за ко не и уред бе, од лу чи вао о ви си ни по ре за, бу џе ту (члан 
10. Ус тро е ни је Со вје та), ор га ни зо вао цен трал ну упра ву и од ре ђи-
вао пла те чи нов ни ци ма (чл. 11–13. Ус тро е ни ја Со вје та). Из вр шна 
власт, пре ма чла ну 21. Устро је ниа, при па да вла ди („цен трал но пра-
вле ние“) ко ји је ема на ци ја Со вје та. Со вјет је утвр ђи вао над ле жно-
сти по пе чи те ља и вр шио над зор над њи хо вим ра дом, ре ша вао су-
ко бе над ле жно сти, ту ма чио за ко не и уред бе.

У окви ру Со вје та, Уста вом је пред ви ђе но обра зо ва ње ужег те-
ла („цен трал но пра вле ни је“, члан 4. Уста ва) или вла де ко ја су чи-
ни ла три ми ни стра (по пе чи те ља или „вр хов на ди рек то ра“):21) уну-
тра шњих по сло ва, фи нан си ја, пра во су ђа и ве ра, од но сно „спор них 
дје ла Зе мље“.22) Вла ду је чи нио и че твр ти ми ни стар, ко ји је ујед-
но био и пред сед ник вла де, а он је ујед но и ми ни стар ино стра них 
де ла.23) Ми ни стар ство пра во су ђа је об у хва та ло и ре со ре про све те, 
на у ке и ве ра (члан 21. Уста ва). Цен трал но пра вле ние је би ло од-
го вор но кне зу по Уста ву, чи је је на ло ге спро во ди ло. За кон ским 
нор ма ма, пра во да по ста вља и за ме њу је по пе чи те ље је пре не то на 
Со вјет.24) Цен трал но пра вле ни је ни је де ло ва ло као ко лек тив но те-
ло, већ скуп ми ни ста ра, чи ја је од го вор ност ин ди ви ду ал на, а у ме-
ђу соб ном ра ду би ли су не за ви сни је дан од дру гог.25) Со вјет је имао 
пра во кон тро ле ра да и пре гле да ра чу на по пе чи те ља, нај ма ње два 
пу та го ди шње.

Тур ским уста вом је уре ђе на и Кан це ла ри ја (Кне жев ска кан це-
ла ри ја), ко јом ру ко во ди по пе чи тељ ино стра них де ла (по пе чи тељ 
ино стра них де ла) чи ја је над ле жност ди пло мат ски по сло ви, од но-
сно из да ва ње па со ша и ре гу ли са ње од но са са дру гим др жа ва (члан 
5).26) Кне же ва Кан це ла ри ја, на ста ла у вре ме Дру гог срп ског устан-
20) Ви де ти чл. 6. и 17. Уста ва из 1838. го ди не, као и члан 1. Ус тро е ни је Са ве та Кња жев ства 

Срп ског (Зборникзаконаиуредбаиуредбениуказа.I,Бе о град, 1840, стр. 38–57) пре ма 
ко ји ма је Со вјет имао 17 чла но ва и јед ног пред сед ни ка.

21) Упо ре ди ти: Члан 6. УстроениаСовјетаКњажевстваСрпског.
22) Ви де ти: чл. 4, 20–26. Уста ва од 1838. го ди не.
23) „По пе чи те љи ови по ста вље ни су под на ло ге Кња за, ко ји има сво ју по себ ну Кан це ла-

ри ју, ко јом упра вља Кне жев ски пред став ник а ко ји је ујед но и по пе чи тељ Ино стра них 
де ла“ (члан 2. Устро је ни ја Цен трал но га пра вле ни ја Кња жев ства Срп ског).

24) Чл. 3. и 5–7. УстроениаЦентралногаправленијаКњажевстваСрпског.
25) Чл. 5. и 11. УстроениаЦентралногаправленијаКњажевстваСрпског. 
26) Вла ди мир Сто јан че вић сма тра да је уста но вља ва њем јед ног управ ног те ла са овла-

шће њи ма ми ни стар ства ино стра них по сло ва при зна то „deiureно во пра во ауто ном ној 
Ср би ји“. Ср би ја је сте кла ле гал но пра во одр жа ва ња ве за са стра ним др жа ва ма, што 
ће има ти огро ман зна чај у про це су ње не бор бе за сти ца ње не за ви сно сти. Ви де ти: В. 
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ка, има ла је зна чај ну уло гу у си сте му ор га ни за ци је вла сти, и пред-
ста вља ла је цен трал ни ор ган вла сти, јер је књаз Ми лош пре ко ње 
упра вљао вла дом. Кне же ва кан це ла ри ја је у ви ше на вра та ме ња ла 
свој на зив, да би За ко ном од 1839. го ди не де таљ ни је уре ђе на ње на 
ор га ни за ци ја и над ле жно сти.27) 

Уста вом је пред ви ђе но да се име ну је и срп ски пред став ник 
у Ца ри гра ду тзв. Ка пу ће ха ја (Ка пу Ће ха ја, члан 18).28) Ср би ја је 
отво ри ла сво је пр во ди пло мат ско пред став ни штво у Бу ку ре шту 
1836. го ди не, а исте го ди не отво рен је пр ви стра ни кон зу лат у Бе-
о гра ду.29) Ка пу ће ха ја је уста но вљен као sui generisди пло мат ски 
пред став ник у Ца ри гра ду, јер је Ср би ја би ла ва зал на др жа ва. Kaпу 
ће ха ја је имао огра ни че ну над ле жност и функ ци је али и ве о ма ва-
жну уло гу у срп ско-тур ским од но си ма у на ред ним де це ни ја ма.30) 

У од но су на Сретењскиустав, Со вје ту је по ве ре но ви ше овла-
шће ња, та ко да кнез ни је мо гао вр ши ти за ко но дав ну и из вр шну 
власт без ње го ве по др шке. Сва ки за кон и уред ба су прет ход но мо-
ра ли би ти од стра не Со вје та одо бре ни (члан 11). Тур ским уста вом 
је пред ви ђен та чан број чла но ва Со вје та, ка ко би се за шти ти ла ње-
го ва не за ви сност од Ми ло ша Обре но ви ћа, као и усло ви за из бор 
чла но ва. За чла но ве Со вје та ни су мо гли би ти иза бра ни стра ни др-
жа вља ни, из у зев ако не би при ми ли „др жа вљан ство“ („ка че ство“). 
Та ко ђе, пред ви ђен је и ста ро сни цен зус од 35 го ди на као и услов 
да је кан ди дат за со вјет ни ка вла сник не по крет но сти (чл. 6–7). Од 
со вјет ни ка се оче ки ва ло да бу ду углед ни и ча сни Ср би, као и да 
ужи ва ју оп ште по ве ре ње. Ипак, то ни је био пра ви пред став нич ки 
ор ган већ су га чи ни ле на род не ста ре ши не, по пра ви лу огор че ни 
про тив ни ци са мо вла шћа Ми ло ша Обре но ви ћа. 

Из вор са мо стал ног по ло жа ја Со вје та је у устав ној нор ми пре-
ма ко јој књаз по ста вља чла но ве Др жав ног са ве та али не мо же их 
раз ре ши ти без по др шке Пор те и у слу ча ју до ка за не кри ви це (члан 

Сто јан че вић, „Исто риј ско зна че ње чла на 5. Уста ва од 1838. го ди не“, у М. Јо ви чић (ур.), 
УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,стр. 55–58. 

27) Ви де ти: „Ус тро е ние Кња жев ске кан це ла ри је“ у: Зборникзаконаиуредбаиуредбени
указа.I,Бе о град, 1840, стр. 29–37.

28) Пред ста вља ње срп ске ауто но ми је код Пор те је у скла ду са тач ком 24. Ха ти ше ри фа од 
1830. го ди не.

29) Ђ. Ло пи чић, „Пре глед кон зу лар них од но са Ср би је 1804–1918“, Бранич, 1–2/2007,
Адво кат ска ко мо ра Ср би је, Бе о град, 2007, стр. 184, 189. Ср би ја је тек на кон про гла ше-
ња сво је не за ви сно сти, као су ве ре на др жа ва, од 1878. го ди не ус по ста ви ла пра ве ди пло-
мат ске од но се са европ ским др жа ва ма и САД.

30) Упо ре ди ти: М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,op.cit., стр. 105; Ђ. 
Ло пи чић, „Пре глед кон зу лар них од но са Ср би је 1804–1918“, стр. 189.



- 420 -

УСТАВКНЕЖЕВИНЕСРБИЈЕОД1938.ГОДИНЕ...МиодрагРадојевић

17). У прак си, Ми лош Обре но вић је без у спе шно на сто јао да ути-
че на са став Со вје та, што је успе ва ло на кон су спен зи је Сре тењ-
ског уста ва, али не и на кон до но ше ња Тур ског уста ва. Је дан пут 
иза бра ни, они су вр ши ли сво ју функ ци ју до кле год су би ли до брог 
здра вља. Не по крет ност Со вје та је озна чи ла три јумф Ми ло ше вих 
про тив ни ка. Са дру ге стра не, Пор ти је овом устав ном нор мом омо-
гу ће но да ин тер ве ни ше у од но се из ме ђу тур ско фил ски на стро је ног 
Др жав ног са ве та и не по доб ног кне за, чи ме је би ла зна чај но угро-
же на уну тра шња ауто но ми ја Ср би је.31) 

Со вјет је имао и дру га јем ства сво је са мо стал но сти, та ко је 
од лу чи вао о ви си ни нов ча них на док на да сво јих чла но ва (члан 12). 
Пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве је при па ло ис кљу чи во Со вје ту, а 
књаз је за јед но са Пред сед ни ком и се кре та ром Со вје та пот пи си вао 
за ко не (члан 13). Од го вор ност со вјет ни ка је би ла по ли тич ко-прав-
не при ро де. Они су мо гли би ти сме ње ни „због ка квог пре сту пле ни-
ја, или због на ру ше ни ја за ко на и уред ба зе маљ ски“ (члан 17), док 
се по за кон ским нор ма ма устав на ква ли фи ка ци ја ме ња па они од-
го ва ра ју „због ка ко ве ве ли ке кри ви це, или због на ру ше ни ја за ко на 
и уред ба зе маљ ски“.32) За ко но да вац, од но сно Со вјет, је очи глед но 
на сто јао да со вјет ни ци од го ва ра ју ис кљу чи во у слу ча ју по чи ње них 
те жих кри вич них де ла.

Суд ска власт је при па ла су до ви ма. Су до ви су би ли ор га ни зо-
ва ни пре ма ме сној над ле жно сти. и то као: се о ски или „при ми ри-
тел ни су до ви“, окру жни су до ви и Апе ла ци о ни суд. Се о ски суд ни је 
про фе си о нал ни суд, већ је то суд се о ских ста ре ши на (пред сед ник 
и два чла на). Он је су дио за пре сту пе чи ји пред ме ти не пре ла зе 
из нос од 100 гро ша, од но сно ка зну од три да на за тво ра и де сет 
уда ра ца шта пом. Осо бе ност овог су да је да је по сту пак во ђен усме-
но, без из ри ца ња пре су де у пи сме ном об ли ку. Окру жни су до ви су 
основ ни су до ви, ко ји су де у пр вом сте пе ну као: кри вич ни, пар нич-
ни и тр го вач ки су до ва. Са ста вље ни су од тро ји це су ди ја и јед ног 
пред сед ни ка. Окру жни су до ви су би ли ор га ни зо ва ни у 17 окру га. 
У по след њом сте пе ну су дио је Апе ла ци о ни суд, као ка са ци о ни суд 
са се ди штем у „глав ном ме сту пра ви тељ ства“. Уста вом је на чи њен 
ко рак на пред ка из град њи мо дер ног пра во су ђа. Про кла мо ва ни су и 
еле мен ти са мо стал но сти и не за ви сно сти суд ске вла сти, као и про-
фе си о на ли за ци је суд ске функ ци је (чл. 41–42, 55–56). Та ко су ди је 
31)  Р. Љу шић, „О уста ву од 1838. го ди не”, op.cit., стр. 30.
32) Члан 5. УстроениаСовјетаКњажевстваСрпског.
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ни су мо гли би ти раз ре ше не ако не би би ла утвр ђе на њи хо ва од-
го вор ност (члан 42), а чи нов ни ци ма је за бра ње но да ути чу на рад 
су до ва. 

Устав је утвр дио „дис крет ни ји“ кор пус људ ских пра ва и сло-
бо да, што је ра зу мљи во има ју ћи у ви ду ка рак тер ње го вог на стан ка. 
Он је про кла мо вао на че ло ин ди ви ду ал не кри вич не од го вор но сти 
(члан 29), али са из у зет ком чи нов ни ка и све ште ни ка оста ли гра-
ђа ни ни су би ли из у зе ти од мо гућ но сти из ри ца ња те ле сних ка зни 
(члан 43). Без од лу ке окру жног су да, ни ко ни је мо гао би ти за др жан 
у за тво ру ду же од 24 са та (члан 65). При зна то је пра во на жал бу 
про тив од лу ке ни жег су да. 

Про кла мо ва но је пра во сло бо де ве ро и спо ве сти (члан 57), сло-
бод не тр го ви не, ко је се из у зет но мо же огра ни чи ти од лу ком кне-
за и Со вје та (члан 45), пра во сло бод ног рас по ла га ња имо ви ном 
(46–47). Уки ну та је ка зна кон фи ска ци је имо ви не (члан 28) и ку лук 
(члан 49). Уки да њем ку лу ка као и спа хи лу ка, ти ма ра и зи ја ме та 
(члан 59) је оне мо гу ће но ус по ста вља ње фе у дал них од но са. Ова 
од ред ба има ће да ле ко се жан зна чај у раз во ју срп ског дру штва, јер 
се ља штво је по ста ло сло бод но што ће под ста ћи и раз вој пред у зет-
ни ка, од но сно гра ђан ске кла се. Чи нов ни ци има ју пра во на за ра ду 
и пен зи ју, као и на на пре до ва ње у слу жби (чл. 52–54). 

Те ри то ри јал не је ди ни це, по Тур ском уста ву, су: окру зи ко јих 
има 17, сре зо ви и се ла, од но сно оп шти не (члан 61). Се ла су има ла 
из ве стан сте пен ауто но ми је, али је она умно го ме би ла по ни ште на 
чи ње ни цом да је кнез по ста вљао се о ске ста ре ши не. У окру зи ма и 
сре зо ви ма по ста вља ли су се на чел ни ци, сход но прин ци пу ад ми ни-
стра тив ног цен тра ли зма, ко ји су се ста ра ли о из вр ше њу суд ских 
од лу ка и од лу ка „цен трал ног пра вле ниа“ (члан 62).33) 

Ми лош се ни је ми рио са не по крет но шћу чла но ва Др жав ног 
са ве та, па је на сто јао да ини ци ра про ме ну уста ва. По ре чи ма Ми-
ли во ја По по ви ћа, Устав од 1838. го ди не „био је уства ри лич ни по-
раз Кне за Ми ло ша, а по бе да ње го вих про тив ни ка,“ а „Др жав ни са-
33)  Уста во бра ни те љи су, на кон пре у зи ма ња вла сти од кне за од у ста ли од на че ла де цен-

тра ли за ци је и до не ли два за ко на у обла сти ло кал не упра ве 1839. го ди не: Закон о
устројствуокружнихначелставаиглавнимдужностимасрескихначелникаи Закон
оустројствуопштина.Пр ви за кон се одр жао у ва же њу до 1905. го ди не, са из у зет ком 
пе ри о да у ко ме је био на сна зи Устав од 1888, а дру ги је уки нут 1866. го ди не. Оп шир-
ни је: М. Свир че вић, ЛокалнасамоуправауСрбијииБугарској(1878–1914),ЈП „Слу-
жбе ни гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 49–52.



- 422 -

УСТАВКНЕЖЕВИНЕСРБИЈЕОД1938.ГОДИНЕ...МиодрагРадојевић

вет по стао је ствар но пра ви но си лац це ло куп не др жав не вла сти.“34) 
Ми ло шу је пре о ста ло да се др жи уста ва и за ко на, што му ни је би ло 
по во љи. По ку шај да уз по моћ др жав ног уда ра су спен ду је Устав и 
укло ни Др жав ни са вет је про пао. Ње го ви про тив ни ци ко ји су уста-
ли у од бра ну уста ва на зва ли су се бра ни о ци ма уста ва („уста во бра-
ни те љи“), а Ми лош Обре но вић је био при ну ђен да аб ди ци ра. 

III.ЗАКЉУЧАК

О Тур ском уста ву у те о ри ји су при сут не про тив реч не оце не, 
па та ко Све то зар Мар ко вић твр ди да је Ха ти ше риф од 1838. го ди не 
„био смрт ни уда рац за раз ви так уну тар ње сло бо де“.35) На кри ти ке 
Тур ског уста вана и ла зи мои код дру гих по ве сни ча ра и те о ре ти ча ра 
устав ног пра ва; но, по њи хо вом ми шље њу, то не тре ба да за ма гли 
и ње го ве до бре стра не. Та ко Ми о драг Јо ви чић, по пут Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа,36) ис ти че да је вр ли на овог уста ва по твр да по себ ног 
ва зал ног по ло жа ја Ср би је у окви ру Тур ске им пе ри је и на ста вак 
из град ње ауто ном ног прав ног по рет ка,37) док Ра дош Љу шић на по-
ми ње да је Тур ски устав од и грао зна чај ну уло гу у про це су де мо-
кра ти за ци је по ли тич ког жи во та у Ср би ји.38) Он је „сло мио“ ап со-
лу ти стич ки ре жим кне за Ми ло ша.39) Јед но од по у зда них ту ма че ња 
пру жа Ми ха и ло По по вић, ко ји на во ди да Тур ски устав „због сво је 
не ја сно сти и по из ве сним сво јим од ред ба ма био је из вор су ко ба, у 
ко ји ма су се по ред ин те ре са по је ди них љу ди или гру па у зе мљи, 
ја вља ли ин те ре си ве ли ких си ла“40) 

Устав од 1838. го ди не ни је де ло срп ског на ро да већ ре зул тат 
на год бе Ру си је, Пор те и Ми ло ше вих про тив ни ка. Тур ска је да ро ва-
ла устав у об ли ку цар ске на ред бе (ха та), и на тај на чин за шти ти ла 
сво је си зе рен ство. Овим уста вом, она је ста ви ла ван сна ге од ред бе 
прет ход них ха ти ше ри фа и Ср би ју ли ши ла пра ва на сло бод но про-
пи си ва ње уну тра шње упра ве.41) Са дру ге стра не, Устав је „чврст“ 
34)  М. По по вић, БорбезапарламентарнирежимуСрбији,НИП По ли ти ка, Бе о град, 1991, 

стр. 22–3.
35) С. Мар ко вић, Србијанаистоку,БИГЗ, Бе о град, 1973, стр. 106. 
36) С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у XIX ве ку“, у: Политичкеиправнерасправе,

I–III,СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 2, стр. 19–20.    
37) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,op.cit., стр. 295.
38) Р. Љу шић, „О уста ву од 1838. го ди не“, op.cit., стр. 31.
39) Р. Љу шић, КнежевинаСрбија1830–1838,стр. 216.
40) М. По по вић, БорбезапарламентарнирежимуСрбији,op.cit., стр. 27.
41) Упо ре ди ти: Р. Мар ко вић, „Пи та ње др жав но сти Ср би је то ком ње ног устав ног раз вит-

ка“, стр. 51.
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јер је ре зул тат уго вор них од но са Ру си је и Пор те, ко ја је у то ме 
на ла зи ла још јед но јем ство за шти те од свог ва за ла. Ру си ја је на-
сто ја ла да пре ко не по крет ног оли гар хиј ског те ла (се нат или са вет 
иза бра них ста ре ши на) кон тро ли ше уну тра шњу по ли тич ку си ту а-
ци ју у Ср би ји, а Ми ло ше ви опо нен ти су до би ли кне за чи ја је власт 
огра ни че на уго во ром. Је дан од не до ста та ка овог уста ва је и то што 
је Пор та ар би тар у ту ма че њу устав них нор ми, па у слу ча ју су ко ба 
из ме ђу кне за и са вет ни ка она је има ла пра во да се „уме ша у уну-
тра шње по сло ве срп ске и да сво је не ке оба ве зе не из вр ши“.42) 

Окол но сти под ко ји ма је Устав усво јен опре де ли ли су и ка рак-
тер устав них од ред би. По ква ли те ту нор ма тив ног тек ста, он за о-
ста је за Сре тењ ским уста вом и ли бе рал ним уста ви ма XIX ве ка јер 
има скром ну ле пе зу лич них сло бо да и пра ва и не по зна је ин сти ту-
ци ју На род не скуп шти не. Устав ним нор ма ма су раз ра ђе на сло бо де 
и пра ва пред ви ђе на у Ха ти ше ри фи ма. 

Јед но од уоби ча је них ар гу ме на та кри ти ке Тур ског уста ва је то 
да он не са др жи од ред бу о На род ној скуп шти ни. На род на скуп-
шти на ни је би ла по во љи Са ве та, јер би од у зи ма ла део над ле жно-
сти ко ји су при па да ли со вјет ни ци ма а по сто ја ла је и бо ја зан да 
би Ми лош Обре но вић упра вља ју ћи Скуп шти ном мо гао по но во 
на мет ну ти са мо др жа вље. Пор та ни је же ле ла На род ну скуп шти-
ну јер је јед но став ни је ути ца ти на де се так чла но ва со вје та, не го 
на сто ти ну по сла ни ка.43) Ру си ја ни је ме ња ла став пре ма на род ном 
пред став ни штву, ко ји је по сма тра ла као не при ме рен кул тур ном 
раз во ју Ср би је и у не са гла сју са док три ном ле ги ти ми зма пре сто ла 
ру ских ца ре ва. Она је сма тра ла да би ши ре ње јед не та кве иде је код 
бал кан ских на ро да угро зи ло и основ не те ме ље ру ске ца ре ви не.44) 
Иако ни је пред ви ђен као устав ни ор ган, у пе ри о ду ва же ња Тур ског 
уста ва за др жан је оби чај са зи ва ња На род них скуп шти на. Та ко је на 
Фе бру ар ској скуп шти ни од 1839. го ди не при хва ћен Устав из 1838. 
го ди не, а На род на скуп шти на одр жа на на по зив уста во бра ни те ља 
у ју ну исте го ди не је при мо ра ла кња за Ми ло ша да под не се остав ку.

Зна чај овог уста ва из ви ре из чи ње ни це да је по твр дио ауто-
ном ни ста тус Ср би је али и пред ви део уста но ве ко је ни су уре ђе не 
42) М. Ми ло ва но вић, Државноправоидругеуставноправнестудије,из бор, ре дак ци ја и 

по го вор Рат ко Мар ко вић, стр. 154.
43) Ј. М. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,96–97; А. Драг нић, 

РазвојпарламентаризмауСрбијиуXIXвеку,стр. 30; Љ. Кр кљуш, Правнаисторија
српскогнарода,стр. 161.

44) О то ме: М. Га ври ло вић, МилошОбреновић,књигатрећа(1827–1835),стр. 202.
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ха ти ше ри фи ма, што ће има ти да ле ко се жне по сле ди це на по љу ди-
пло мат ске бор бе за ње ну не за ви сност. Ср би ји је до зво ље но да одр-
жа ва од но се са дру гим др жа ва ма, што ће она ве што ко ри сти ти за 
сво је по тре бе. Устав је ха о ти чан и не у ре ђен по ре дак вла сти пре вео 
у прав не про пи се. Ин сти ту ци је Тур ског уста ва су те мељ из град ње 
управ ног апа ра та и прав ног си сте ма у на ред ним де це ни ја ма. Под 
овим уста вом, на ста ла је но ва фа за у раз во ју срп ске устав но сти – 
раз до бље уста во бра ни те ља. Раз ви ја ју се мо дер не ли бе рал не иде је 
о огра ни че ној пар ла мен тар ној вла ди, по де ли вла сти, по што ва њу 
устав но сти и за ко ни то сти, за шти ти људ ских пра ва и сло бо да, раз-
во ју др жав не упра ве и не за ви сног суд ства. 

Mi o drag Ra do je vic 
THE CON STI TU TION OF THE PRIN CI PA LITY OF SER BIA 

IN 1838 TUR KISH CON STI TU TION –
Summary

In thepaperauthoranalyzed theway that theConstitu
tionin1838wasproclaimed,aswellasitscharacterand
consequences.Judgingbytheamountofitstext,itwasa
shortestSerbianconstitution,withlongestformalduration
inSerbianconstitutionalhistory.ItwaswritteninIstanbul
inArabianlanguageanditdeterminedbasicelementsof
autonomousstatusofvassalprincipality.BytheConstitu
tionin1838thevassalrightswereconfirmed,butalsothe
rightofPortatointerveneintointernalsystemofSerbia.
Itsmostsignificantconsequencewaslimitationofabsolu
tismofDukeMilosObrenovic,whichhadlongrangepoli
ticalchangesasitsconsequence.TheTurkishConstitution
transformedaroughlyestablishedgovernmentorderinto
legalnorms.InstitutionsoftheTurkishConstitutionbeca
me the basis for establishment of amodern government
apparatusandlegalsystem.UnderthisConstitutionthere
cameanewphaseindevelopmentofSerbianconstitutio
nality–theageofconstitutionalist.
KeyWords:Constitution,Hatisherif,StateAssembly,Nati
onalParliament,legitimacy,organizationofgovernment,
legislativepower,executivepower,powersharing, juris
diction, rights and freedoms, parliamentarian govern
ment,constitutionalityandlegality
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Ми о драг А. Ва си ље вић (1903-1963) сло ви за пр вог срп ског ет-
но му зи ко ло га.1) То не зна чи да се пре ње га ни ко ни је до ти цао 

фол клор не му зи ке. Пр во до ку мен то ва но ин те ре со ва ње за му зич ки 
фол клор у но во ве ков ној Ср би ји по ка зао је Вук Ка ра џић, ка да је 
НароднуСрбскуПјеснарицу обо га тио нот ним за пи сом шест на род-
них пе са ма и об ја вио је у Бе чу 1815. го ди не. Ово се, до ду ше, има 
за хва ли ти слу ча ју а не зна ча ју ко ји је Ка ра џић при да вао му зи ци. 
Он из не ког раз ло га ни је мо гао да опре ми књи гу она ко ка ко је на-
ја вио, тј. да је илу стру је ли ков ним при ло гом („на мје ди ље по из ре-
зан образ“).2) „Но ни шта за то,“ прав дао се Вук Ка ра џић прет плат-
ни ци ма ко ји ма је обе ћао умет нич ку гра ви ру, „ја сам на мје сто то га 
из ре зао гла со ве от не ко ли ко пје са на“.3) Струч ни део по сла око ове 
му зич ке илу стра ци је ура дио је пољ ски ком по зи тор Франц Ми рец-
ки, ко ји је на чи нио нот ни за пис пе са ма (ве ро ват но пре ма пе ва њу 
са мог Ка ра џи ћа4)) и осми слио за њих кла вир ску прат њу. Ово се 
ис ти че као сим бо лич ки по че так срп ске ет но му зи ко ло ги је, као пр ви 
за пис на род них пе са ма, пр ва па жња по кло ње на фол клор ној му зи-
ци, ота да ра сту ћа и кон ти ну и ра на до да нас. Ин те ре со ва ње за му зи-
ку се ла је, ме ђу тим, у јед ном тре нут ку по че ло да за слу жу је атри бут 
на уч ног, за шта се сма тра сре ди на 20. ве ка, ка да је Ми о драг Ва-
си ље вић об ја вио сво је обим не збор ни ке при бе ле же них ме ло ди ја 
и у њи ма те о риј ске сту ди је ко је се од но се на фол клор ни му зич ки 
си стем. Пр ва од тих сту ди ја но си на слов „То нал не осно ве на шег 
му зич ког фол кло ра“,5) а дру га „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му-
зич ком фол кло ру на ро да Ју го сла ви је“.6) У њи ма Ми о драг Ва си ље-
вић осве тља ва си стем ске осно ве фол клор не му зи ке са ста но ви шта 
стан дард не по де ле му зич ких аспе ка та на ме ло ди ју и ри там. Убр зо 
1) Мла ден Мар ко вић, „Ка ко је на стао пр ви срп ски ет но му зи ко лог (при лог про у ча ва њу ... 

срп ске ет но му зи ко ло ги је)“, МиодрагА.Васиљевић–животидело,Зборникрадоваса
округлогстолаодржаногоктобра2003.године, уре ди ли проф. др Не над Љу бин ко вић 
и проф. др Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и Удру же ње 
гра ђа на „Ми о драг А. Ва си ље вић“, Бе о град 2006; Не над Љу бин ко вић, „Ми о драг А. Ва-
си ље вић – уте ме љи вач срп ске ет но му зи ко ло ги је“, у истом Збор ни ку

2) СабранаделаВукаКараџића, Књи га пр ва, при ре дио Вла дан Не дић, Про све та, Бе о град 
1965, стр. 361

3) Исто, стр. 140.
4) Ђор ђе Жи ва но вић, „Вук и пољ ски му зи чар Фран ћи шек Ми рец ки“, Српскикњижевни

гласник, књ. LIV, св. 3, Бе о град 1938.
5) Сту ди ја „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, у књи зи: Ми о драг Ва си ље вић, Ју-

гословенскимузичкифолклорI,НароднемелодијекојесепевајунаКосмету, Про све та, 
Бе о град 1950.

6) Сту ди ја „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му зич ком фол кло ру на ро да Ју го сла ви је“, у књи-
зи: Ми о драг Ва си ље вић, ЈугословенскимузичкифолклорII,Народнемелодијекојесе
певајууМакедонији, Про све та, Бе о град 1953.
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за тим, об ја вљу је збор ник ме ло ди ја из Сан џа ка, уз ко ји му ре цен-
зен ти ни су до пу сти ли да при ло жи сту ди ју, а по том из да је и пе сме 
из ле ско вач ке обла сти, про пра ће не тек стом ко ји сме шта пе сме у 
њи хов кул тур ни ам би јент, од но сно по ку ша ва да уве де му зи ку у 
по ље тра ди ци о нал ног ет но ло шког ин те ре со ва ња. За хва љу ју ћи, да-
кле, си сте мат ском при ку пља њу и про у ча ва њу му зич ког фол кло ра, 
као и чи ње ни ца ма да је осно вао Ка те дру за му зич ки фол клор на 
Му зич кој ака де ми ји, те да је по след њих два де се так го ди на свог 
жи во та про вео ба ве ћи се ис кљу чи во про у ча ва њем фол кло ра, Ва-
си ље вић се сма тра пр вим ет но му зи ко ло гом у Ср би ји. 

Пре не го што је Ми о драг Ва си ље вић за сно вао сво ју ис тра жи-
вач ку де лат ност ком по зи то ри су, са сво јих ства ра лач ких по тре ба, 
у нај ве ћој ме ри по ка зи ва ли ин те ре со ва ње за му зич ки фол клор Ср-
би је или Ју жних Сло ве на уоп ште, ре ђе Бал ка на - у за ви сно сти од 
њи хо ве ве ће или ма ње бли ско сти с раз ли чи тим ак ту ел ним иде о ло-
ги ја ма: срп ске од но сно ју го сло вен ске на ци је, сло вен ске ра се или 
осе ћа ња ре ги о нал не по ве за но сти на ста ле у за јед нич ком ис ку ству 
про ти вље ња Тур ци ма. „У по тра зи за ет нич ким и кул тур ним иден-
ти те том ис тра жи ва ња су би ла под ја ким ути ца јем на ци о нал них по-
кре та, пан сла ви стич ких иде ја и же ље за са мо о дре ђе њем, а све с ци-
љем ства ра ња но вих на ци о нал них умет но сти на осно ви на род них 
умет но сти и му зи ке“, су ми ра ет но му зи ко лог Оскар Ел шек пе ри од 
на ци о нал ног ро ман ти зма у умет но сти и ком по зи тор ске оп чи ње но-
сти на род ном му зи ком.7) Пр ви су па три от ски по ду хва ти срп ских 
ком по зи то ра би ли ре ла тив но про сти, углав ном све де ни на пот пи-
си ва ње не ма што ви те хар мон ске прат ње под на род ну ме ло ди ју. На 
при мер, де лат ност пр вог оду ше вље ног му зич ког ро до љу ба, Кор-
не ли ја Стан ко ви ћа, оце ње на је ка сни је као не мно го вред на, из у зев 
у апо ло гет ском сми слу: „ње го ва це ло куп на кон цеп ци ја о му зи ци 
и ње ној тех нич кој и пси хо ло шкој вред но сти би ла (је) кон вен ци-
о нал на, беч ко-пе штан ска, јед не епо хе изоб ли че нога, сла ду ња вог, 
са лон ског ро ман ти зма. Али као ини ци а тор он игра уло гу ко ју је 
не мо гу ће пре ви де ти“.8) Та ко је већ и пот пи си ва ње јед но став них 
хар мо ни ја под фол клор ну ме ло ди ју пред ста вља ло де мон стра ци ју 
на ци о нал ног иден ти те та, вид са рад ње нај ни жег и нај ви шег дру-
7) Oskar El schek, „Ide as, Prin ci ples, Mo ti va ti ons and Re sults in Eastern Euro pean Folk-Mu sic 

re se arch“, in: ComparativeMusicologyandAnthropologyofMusiс:EssaysontheHistory
ofEthnomusicology, Edi ted by Bru no Nettl and Phi lip V. Bohlman, The Uni ver sity оf Chi ca-
go Press, 1991,  p. 91.

8) Др. Ми ло је Ми ло је вић, „Умет нич ка об ра да на ших на род них ме ло ди ја по мо ћу мо дер-
них тех нич ких срет ста ва“, у на ве де ној књи зи, стр. 20.
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штве ног сло ја, се ља ка и умет ни ка, где шко ло ва ни пре по зна је еле-
мен тар ну ле по ту пуч ке тво ре ви не а за тим јој и до при но си обо га-
ћу ју ћи је сред стви ма европ ске ви со ке кул ту ре. Вре ме ном, на рав но, 
са усло жња ва њем по ли тич ког и кул тур ног жи во та ем на ци по ва не 
на ци је, по ста ја ла су озбиљ ни ја и оче ки ва ња у по гле ду умет нич-
ког и тех нич ког ни воа ко је би тре ба ло да по стиг ну де ла на ци о-
нал них ком по зи то ра. Нај твр ђи став као по бор ник на ци о нал ног 
сти ла у му зич кој умет но сти за у зи мао је Ми ло је Ми ло је вић (1884-
1946), ком по зи тор, ди ри гент, пи ја ни ста, пе да гог, кри ти чар, есе ји-
ста. Ми ло је вић је зах те вао да му зич ки фол клор бу де ис ко ри шћен 
као ма те ри јал или, пак, под сти цај и на дах ну ће за ства ра ње умет-
нич ких де ла ко ја би све до чи ла о на ци о нал ној аутен тич но сти и био 
је ве о ма не рас по ло жен пре ма ства ра о ци ма ко ји су се у свом ра ду 
упра вља ли дру га чи јим афи ни те ти ма. Ипак, упр кос ова квом свом 
ста ву Ми ло је вић ни је пре ци зи рао ка рак те ри сти ке фол кло ра ко је 
би, упо тре бље не у аутор ском ства ра ла штву, опре де љи ва ле умет-
нич ки из раз као на ци о на лан. Из о стао је из ње го вих про по ве да ња 
осло нац на не ка кву ана ли зу му зич ког фол кло ра ко ја би кон крет но 
ис та кла спе ци фич не од ли ке и екс пли ко ва ла ка рак те ри сти ке пуч ке 
му зи ке. При оце њи ва њу на ци о нал но сти му зич ког де ла Ми ло је вић 
се у пот пу но сти ори јен ти сао сход но ин ту и тив ном ути ску, иако је 
ве о ма стро го ис ти цао свој на че лан став ко ји се ти че оче ки ва ња од 
ком по зи то ра.9)

Упра во је у кла си Ми ло ја Ми ло је ви ћа ста са вао Ми о драг Ва-
си ље вић као про фе си о нал ни му зи чар, об у ча ва ју ћи се на од се ку за 
ком по зи ци ју и на на став нич ко-те о риј ском од се ку у му зич кој шко-
ли „Мо кра њац“, од 1926. го ди не.10) Та ко ђе је Ва си ље вић имао при-
ли ке та мо да учи од Ко сте Ма ној ло ви ћа и Јо си па Сла вен ског, као и 
од дру гих ис так ну тих му зич ких ства ра ла ца у Ср би ји тог вре ме на: 
Ми хо ви ла Ло га ра, Ма ри је Ми хај ло вић, Јо ва на Бан ду ра, Јел ке Ста-
ма то вић. Осно ва но је прет по ста ви ти да су ови кон так ти, а по го то-
во ин тен зи ван кон такт са Ми ло је ви ћем као про фе со ром глав ног 
пред ме та „ко га Ва си ље вић про сто за тр па ва до ма ћим ра до ви ма“,11) 
ути ца ли на по то њу Ва си ље ви ће ву де лат ност. За ми сли мо ко ли ко је 
и ка квих ко мен та ра, упут ста ва и по у ка мо гао да ти Ми ло је вић свом 
9) Алек сан дар Ва сић, „Про блем на ци о нал ног сти ла у на пи си ма Ми ло ја Ми ло је ви ћа“, Му-

зикологија, бр. 7, Бе о град 2007.
10) Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Жи вот и рад Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа“, Народноствара-

лаштво–Фолклор, Год. XII, св. 47-48, Сеп тем бар-Де цем бар 1973, „In me mo ri am Ми о-
дра гу Ва си ље ви ћу“, стр. 8.

11) На нав. ме сту.



стр:427-444.

- 431 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

ен ту зи ја стич ном уче ни ку то ком че ти ри го ди не Ва си ље ви ће ве ком-
по зи тор ске обу ке, те ка кав је тек ути сак у жи вом кон так ту мо ра ло 
оста вља ти ва тре но за ла га ње Ми ло је ви ће во за на ци о нал ну до ми-
нан ту у аутор ском му зич ком ства ра ла штву, кад је та ко бес ком про-
ми сно ин си сти рао на ње му и у пи са ним тек сто ви ма, ко ји би, по 
пра ви лу, тре ба ло да су од ме ре ни ји.

Ми о драг Ва си ље вић је имао мно го ин те ре со ва ња и мно го по-
сло ва, све ве за но за му зи ку, а ме ђу њи ма је и ме ло гра фи ја има ла 
сво је ме сто. Док је 1930-их го ди на жи вео у Ско пљу, по ред ан га-
жма на на ме сту на став ни ка у гим на зи ји и му зич кој шко ли, хо ро-
во ђе, ви о ли сте, на ла зио је вре ме на и за ис тра жи ва ње фол кло ра 
кроз ме ло граф ски и ком по зи тор ски рад и број не и ду ге раз го во ре 
о му зи ци ко је је во дио са нај ра зли чи ти јим са го вор ни ци ма.12) Од-
мах по сле ра та, ка да је већ био ста ци о ни ран у Бе о гра ду, оти шао је 
у рад ни оби ла зак Ко со ва и Ме то хи је, да по бе ле жи срп ске на род не 
пе сме док још има од ко га13) и од та да је у пот пу но сти по све ћен 
фол кло ри сти ци,14) све до сво је смр ти 1963. го ди не. Фол кло ри ста 
Не над Љу бин ко вић ис ти че за ни мљи ву ко ин ци ден ци ју ко ја се ти че 
ве ћи не обла сти у ко ји ма је Ва си ље вић бе ле жио пе сме, пред ста вље-
них ње го вим збор ни ци ма са Ко сме та, из Ма ке до ни је, Сан џа ка, Цр-
не Го ре, Вој во ди не: „бла го да ре ћи ше стом чу лу ко је је по се до вао у 
зна чај ној ме ри, Ва си ље вић је си сте мат ски ис пи ти вао и об ра ђи вао 
обла сти ко је су се то ком вре ме на из дво ји ле из др жав не за јед ни це“, 
од но сно још увек ни су али по сто ји на го ве штај у том прав цу. „Све-
сно је оту рао, оста вљао за не ко по зни је (и мо жда леп ше) вре ме 
об ра ду ет но му зи ко ло шке гра ђе из Цен трал не и За пад не Ср би је“.15) 
Збор ник ме ло ди ја из уже Ср би је об ја вљен је тек не дав но, за слу гом 
Ва си ље ви ће ве ћер ке др Зо ри сла ве Ва си ље вић и то је за и ста пред-
ста вља ло за о кру же ње ње го ве об ла сно кон ци пи ра не ме ло граф ске 
12) Жив ко Фир фов, „По во дом де се то го ди шњи це смр ти про фе со ра Ми о дра га Ва си ље ви-

ћа“, у на ве де ном дво бро ју ча со пи са Народностваралаштво–Фолклор, стр. 21-23.
13) Проф. др Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Реч при ре ђи ва ча : Хро но ло ги ја до га ђа ња на Ко со-

ву и Ме то хи ји до 1967. го ди не“, у: Ми о драг А. Ва си ље вић, Народнемелодијескосова
иМетохије, При ре ди ла Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, Бе о град ска књи га, Бе о град и Но та, 
Кња же вац, 2003, стр. 429.

14) Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Жи вот и рад Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа“, на нав. ме сту, стр. 
15.

15)  Проф. др Не над Љу бин ко вић, „По го вор : По во дом књи ге Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа 
НароднемелодијесКосоваиМетохије“, у: Ми о драг А. Ва си ље вић, Народнемелодијес
КосоваиМетохије, При ре ди ла Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Бе о град ска књи га“, Бе о град 
и „Но та“, Кња же вац, 2003, стр. 405.
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де лат но сти.16) Ова за ни мљи ва Љу бин ко ви ће ва при мед ба ука зу је, у 
ства ри, на фо ку си ра ност Ми о дра га Ва си ље ви ћа на те ри то ри је ко је 
су се у вре ме на ци о нал ног уоб ли ча ва ња сма тра ле срп ским, све до 
ко му ни стич ке по де ле Ју го сло ве на на на ро де и на род но сти са њи-
хо вим у сва ком сми слу ја сно од ре ђе ним гра ни ца ма. Овај на лаз ко ји 
све до чи о Ва си ље ви ће вој ори јен та ци ји пре ма срп ском иден ти те ту 
пр ко си ин тен ци ји по ка за ној на сло вом ко ји су по не ле пр ве две Ва-
си ље ви ће ве збир ке, Југословенскимузичкифолклор. Очи глед но је 
да се он пом но ин те ре со вао са мо за срп ску фол клор ну му зи ку, па 
ју го сло вен ско опре де ље ње у на сло ву мо же да бу де сво је вр сна ми-
ми кри ја у вре ме ну ка да ни је би ло згод но ис ти ца ти срп ски па три-
о ти зам; ма да, по сто ји мо гућ ност да је, као код мно гих на уч ни ка 
ста са лих у пр вој Ју го сла ви ји, то екс тен зив но срп ство би ло по ме-
ша но са ју го сло вен ством, евен ту ал но бал кан ством, у не пре ци зан и 
ира ци о нал но за сно ван став о ет нич ком је дин ству ју жно сло вен ског 
жи вља ко је се до ка зу је слич но сти ма у кул ту ри.

За раз ли ку од пра те ћег тек ста у збор ни ку пе са ма из ле ско вач ке 
обла сти, за хва љу ју ћи ко ме се Ва си ље вић не сум њи во сма тра на уч-
ни ком,17) пр ве две ње го ве  сту ди је ни су ни ка да при ву кле озбиљ ну 
па жњу - ма да су у нај ве ћој ме ри те о риј ске при ро де, за ми шље не 
као фун да мен тал не и из у зет но хе у ри стич не. У „То нал ним осно-
ва ма на шег му зич ког фол кло ра“ Ми о драг Ва си ље вић се ба ви ап-
стра хо ва њем фраг ме на та то нал ног си сте ма ла тент но при сут ног у 
срп ској фол клор ној му зи ци и те о риј ском ре кон струк ци јом ње го ве 
це ло ви то сти. Ова сту ди ја се, пре ма та квом свом са др жа ју, укла па 
у низ ра до ва раз ли чи тих ауто ра ко ји су пре Ва си ље ви ћа по ку ша-
ва ли да от кри ју тон ски низ и ње го ве кон струк ци о не за ко ни то сти 
ка рак те ри стич не за фол клор ну му зи ку Ју жних Сло ве на, што ни је 
да ло на ро чи то за ни мљи ве ре зул та те. Фин ски ет но му зи ко лог Ри сто 
Пе ка Пе на нен, у освр ту на ет но му зи ко ло ги ју у бал кан ским зе мља-
ма, ква ли фи ко вао је ову ис тра жи вач ку де лат ност као сим бо лич ку 
у свом исто риј ском кон тек сту: при вид но му зи ко ло шку ак тив ност 
ко јој у осно ви не сто је на уч ни раз ло зи. Он је са гле дао по тра гу за 
ле стви ца ма у бал кан ским про у ча ва њи ма му зич ког фол кло ра као 
лајт мо тив еман ци по ва ња но вих на ци ја на Бал ка ну од њи хо ве при-
пад но сти ото ман ском све ту, ко је је спро во ди ла њи хо ва ин те ли ген-
16) Ми о драг А. Ва си ље вић, Записинароднихпесама :Србија, При ре ди ла Зо ри сла ва М. 

Ва си ље вић, „Но та“, Кња же вац, 2008.
17) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 9-10. 
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ци ја, шко ло ва на на За па ду.18) У том сми слу он ис ти че на уч ну бе зна-
чај ност до би је них ре зул та та, с об зи ром на то да је ствар ни сми сао 
по тра ге за ле стви ца ма под у пи ра ње по ли тич ких и иде о ло шких ста-
во ва: „Мо гла би се оправ да но пре и спи та ти ре ле вант ност ве ћи не 
бал кан ских те о ри ја о ле стви ца ма кад је у пи та њу са ма му зи ка чи јој 
ана ли зи оне те же. Као што су ми то ви у ре ла ци ји са дру гим ми то-
ви ма, та ко су и те о ри је о ле стви ца ма пре у ре ла ци ја ма са прет ход-
ним те о ри ја ма не го са му зи ком ко ју по ку ша ва ју да осве тле“.19) Јер, 
сви су ис тра жи ва чи тра жи ли ре ше ње про бле ма ле ствич не осно ве 
бал кан ског му зич ког фол кло ра у окви ру ан тич ког грч ког мо дал ног 
или мо дер ног за пад но е вроп ског то нал ног си сте ма, не би ли та ко 
ар гу мен то ва но дис тан ци ра ли кул ту ру до не дав не ра је од ви ше ве-
ков ног тур ског ути ца ја и по твр ди ли на ци о нал ну са мо бит ност.

Сво ју те о ри ју Ва си ље вић је за сно вао стро го ем пи риј ски, про у-
ча ва ју ћи хи ља де за пи са пе са ма (ре ђе ин стру мен тал не му зи ке) ко је 
је до но сио с те ре на, уз ра зно вр сне пра те ће ин фор ма ци је. У јед ној 
је ре че ни ци су ми рао сво је на уч но са зре ва ње и на ста нак те о ри је о 
срп ском му зич ком фол кло ру: „Кад се у ме ни сре ди ла сти хи ја тог 
сил ног ма те ри ја ла, нео бич на ме ло ди ка и буј на ме три ка, по стао 
сам те о ре ти чар; упо ре ђи ва ње ма те ри ја ла и из у ча ва ње на род ног 
жи во та и оби ча ја уве ло ме је у на у ку, у ет но му зи ко ло ги ју“.20) Ва-
си ље вић је био до бро упо знат са до та да шњим ис тра жи ва њи ма му-
зич ког фол кло ра. Тра га ње у ту ђој кул ту ри за ко ре ни ма му зич ког 
иди о ма Ју жних Сло ве на ни је му се, очи глед но, чи ни ло као до бар 
ис тра жи вач ки смер - чак и ако је то бли ска Грч ка, као тзв. „ко лев-
ка европ ске ци ви ли за ци је“, из ра же на у сво јим ан тич ким му зич ким 
ле стви ца ма.21) Ва си ље ви ћев са рад ник из Ра дио Бе о гра да, Љу бо мир 
Ко цић, сма тра нај ва жни јим ње го вим ста вом ми сао ко ју пам ти да 
је Ва си ље вић из ре као у ви ше на вра та: „Ми на шу на род ну му зи-
18) Ri sto Pek ka Pen na nen, „Lost In Sca les: Bal kan Folk Mu sic Re se arch And The Ot to man Le-

gacy“, Музикологија, бр. 8, Бе о град 2008, стр. 127.
19) Ri sto Pek ka Pen na nen, нав. де ло, Ре зи ме (са ен гле ског пре ве ла Ка та ри на То ма ше вић), 

стр. 147.
20) Из ауто би о гра фи је Ми о дра га Ва си ље ви ћа ко ја се на ла зи у Ар хи ву ФМУ у Бе о гра ду; 

на ве де но пре ма: Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Жи вот и рад Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа“, 
Народностваралаштво–Фолклор, 47-48, Бе о град 1978, стр. 17-18.

21) „The Oc ci den ta list myth of clas si cal Gre e ce as the cra dle of We stern ci vi li za tion was so po-
wer ful that from the 1860s on wards even Czech and Slo vak mu si co lo gists tried to analyse 
the ir own folk mu sic thro ugh the to ne gro ups of Gre ek the o ri es“, RistoPekkaPennanen, нав. 
де ло, стр. 134.
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ку мо же мо да об ја сни мо са мо на шом му зи ком, а не ту ђом“.22) Ње-
го ва  му зи ко ло шка те о ри ја о фол кло ру је из ве де на из су сре та са 
„ет но фо ни јом“,23) на из глед без спо ме ну тог иде о ло шког оп те ре ће-
ња - по ри ца њем тур ског ути ца ја и на ме та њем до ка за за европ ски 
иден ти тет Ју жних Сло ве на. На про тив, Ва си ље вић се не ус те же да 
при зна бли скост с Тур ци ма: „Да нас се у на шем му зич ком фол кло-
ру нај ви ше опа жа ју тур ски ути ца ји“, док се „за пад но е вроп ски ути-
ца ји ја вља ју (...) код Ср ба по сле ства ра ња но ве др жа ве по чет ком 
XIX ве ка, а код Хр ва та и на ро чи то код Сло ве на ца они су, ме ђу тим, 
дав на шњи“.24) Мо гао је кре ну ти пу тем утвр ђи ва ња тих ути ца ја ко ји 
су тво ри ли „европ ску Тур ску“,25) пред ста ву о  Бал ка ну као о пре-
ла зној обла сти из ме ђу два све та, ис точ ног и за пад ног, али се Ва си-
ље вић од вра тио од тог прав ца ис тра жи ва ња и по тра жио дру га чи је 
ре ше ње, сма тра ју ћи да „Бал кан има по себ ну пси хо ло ги ју у сво јој 
кул ту ри, осе ћа њи ма и жи вот ним ма ни фе ста ци ја ма. Услед свог не-
пре кид ног стра да ња он је био при ну ђен да ства ра стал ни от пор 
пре ма све му, па и пре ма стра ним ути ца ји ма“.26) 

Ва си ље вић је на овај на чин по ку шао да из бег не зам ке по ли-
тич ког иде о ло ги зо ва ња у свом на уч ном при сту пу и да, као што је 
на гла ша вао, на шу му зи ку об ја шња ва на шом му зи ком, а не ту ђом. 
У ства ри, упра во ка ко је ис та као Пе на нен, он по пут сво јих прет-
ход ни ка, ис тра жи ва ча бал кан ског му зич ког фол кло ра, ни је одо лео 
иза зо ву да те сти ра му зич ке за пи се на при су ство грч ких и дур-мол 
ле стви ца: „При ли ком кла си фи ка ци је ме ло ди ја мо је збир ке до шао 
сам до за кључ ка да је из ве стан број при ме ра дво сми слен по сво јим 
тон ским функ ци ја ма, тј. да мо же при па да ти и ан тич ком, а исто та ко 
и мо дер ном си сте му ле стви ца. Ка да сам при сту пио хар мо ни зо ва-
њу та квих при ме ра, за кљу чио сам да ови не при па да ју ни јед ној ни 
22) „Део ди ску си је са на уч ног ску па ‘Де лат ност Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа’ одр жа ног 21. 

Де цем бра 1985. го ди не у про сто ри ја ма ‘Ле га та Сла вен ског’ у ор га ни за ци ји ФМУ, УФ 
СРС и СО КОЈ-а“, МиодрагА.Васиљевић–животидело, стр. 166.

23) Ми о драг Ва си ље вић се по ка зао као на да рен тво рац но вих ре чи; овај је из раз упо тре био 
у сту ди ји „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му зич ком фол кло ру на ро да Ју го сла ви је“, стр. 
XXVII

24) „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, у: М. А. Ва си ље вић, Југословенскимузич-
кифолклорI, стр. 341; та ко ђе, о тур ском ути ца ју оп шир ни је пи ше на стр. 384-386, у 
сту ди ји „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“, чи је об ја вљи ва ње ни је 
би ло до зво ље но уз збир ку ме ло ди ја из Сан џа ка, не го је пр ви пут штам па на тек не дав-
но, у по но вље ном збор ни ку пе са ма са Ко со ва и из Ме то хи је:  Ми о драг А. Ва си ље вић, 
НароднемелодијесКосоваиМетохије, При ре ди ла Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, Бе о град-
ска књи га, Бе о град и Но та, Кња же вац, 2003.

25) Пре ма на сло ву  пу то пи са о Бал ка ну: Ami Bo ue, LaTurquied’Europe, Pa ris 1840.
26) Ми о драг Ва си ље вић, „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, стр. 364.
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дру гој то нал ној осно ви, већ не кој тре ћој“, об ја шња ва Ва си ље вић 
ка ко је за по че ло ње го во от кри ће.27) При ме ти ће мо да он ов де, ипак, 
не спо ми ње ни ка кве тур ске ути ца је, иако је на гла сио, као што смо 
го ре на ве ли, њи хо во уоч љи во при су ство, и да раз ма тра ма те ри јал 
са мо у кон тек сту европ ских ле стви ца. У том тре нут ку не до у ми це, 
ме ђу тим, Ва си ље вић се ни је осло нио на сво је до ми шља ње, као му-
зи ко ло га, ком по зи то ра, му зич ког пе да го га, па три о те, по зна ва о ца 
на ро да и ње го ве му зи ке, не го се за хар мон ско ту ма че ње фол клор-
не му зи ке обра тио ње ном ауто ру, из во ђа чу и кон зу мен ту - се о ском 
ста нов ни штву. Кон сул то вао се пет на ест го ди на са сви ра чи ма око 
хар мон ских ре ше ња ко ја они ко ри сте и из ко јих би тре ба ло да мо-
же да се ап стра ху је те о риј ски си стем срп ског му зич ког фол кло ра: 
„Од ла зио сам у нај за ба че ни ја се ла, слу шао их ка ко сви ра ју и пра те 
сво је на род не пе сме, опа жао и бе ле жио њи хо ве акор де. Че сто сам 
њи хо ве ин стру мен те узи мао у сво је ру ке и по ста вљао пи та ња на 
ко ја сам до би јао од го во ре. За ни мљи во је да дор ска ка ден ца ни ка-
да ни је од го ва ра ла њи хо вој на из глед дор ској ме ло ди ји (...) Њи хов 
хар мон ски ин стинкт је увек зах те вао из ве сне акор де с друк чи јим 
кон струк ци о ним сме ром“.28)

Спо ме ну та „нај за ба че ни ја се ла“, сход но кла сич ном ет но ло-
шком ве ро ва њу, је су ме ста на ко ји ма вре ме сто ји кад су у пи та њу 
кул тур не про ме не, па је у њи ма, та ко, мо гу ће за те ћи по ја ве ко је се 
ни су ме ња ле нај ма ње ве ко ви ма, по не кад чак и од пра и сто ри је.29) То 
ве ро ва ње је, на при мер, зна ме ни том хо ланд ском ет но му зи ко ло гу 
Ја пу Кун сту (Ja ap Kunst) омо гу ћи ло да по ста ви те зу о мо гућ но сти 
ре кон стру и са ња не ка кве нео лит ске кул ту ре, ко ја се ши ри ла из ис-
точ ног Ме ди те ра на све до ју жне Ки не, а на осно ви ње них тра го ва 
ко ји се мо гу пре по зна ти у му зич ким исто вет но сти ма при сут ним 
још увек у пла ни на ма Бал ка на и на ма лим ин до не жан ским остр ви-
ма. Кунст је те зу из нео под на сло вом „О кул тур ним ве за ма из ме ђу 
фол клор них мо ти ва Бал ка на и Ин до не зи је“,30) прет по ста вља ју ћи 
да се за ви ше од 2500 го ди на ни шта ни је про ме ни ло у му зи ци ра њу 
27) Исто, стр. 350.
28) На истом ме сту.
29) На при мер, на слов „Нео лит ски мо ти ви и без вре ме ни ка рак тер се љач ке умјет но сти“ 

(Мир ко Кус-Ни ко ла јев, у: Етнологија, Год. I, Св. 4, ок то бар-де цем бар 1940, стр. 193-
203.) на гла ше но илу стру је ово уве ре ње ко је је ду го до ми ни ра ло у ет но ло ги ји.

30) Овај рад је Јап Кунст пред ста вио на Дру гом кон гре су Ме ђу на род ног Са ве та за Му-
зич ки Фол клор (InternationalFolkMusicCouncil), одр жа ном у Опа ти ји 1953. го ди не: 
CulturalrelationsbetweentheBalkansandIndonesia, Аmsterdam, Royal Tro pi cal In sti tu te, 
1954.  
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ни на јед ном од та два кра ја све та, што се има за хва ли ти чи ње ни ци 
да се ра ди о „нај за ба че ни јим се ли ма“. Овај је рад, ина че, Ми о драг 
Ва си ље вић сма трао зна чај ним за ре ша ва ње пи та ња по ре кла дво-
гла сног пе ва ња бал кан ског пла нин ског ста нов ни штва,31) не ви де ћи 
не ра зум ну по став ку ње го ву до ко је је до шло услед фа сци на ци је 
ег зо ти ком ста ри не, ко јом је и сам Ва си ље вић за ра жен: „Ди ја фо-
ни ја се на ду же за др жа ла бла го да ре ћи то ме што је са же та у ма ле, 
звуч но је згро ви те и про дор не це ли не. Оне ни су од је ки ва ле са мо с 
про план ка на про пла нак или с кр ша на крш, не го и из ве ка у век, 
из кул ту ре у кул ту ру од ка ме ног до ба до пе ри о да ра да ра и те ле ви-
зи је“.32) На та квим ме сти ма, да кле, за ко ја се ве ро ва ло да чу ва ју 
кул тур не осо би не не појм љи ве древ но сти, при ку пио је Ва си ље вић 
све до чан ства о по сто ја њу му зич ких кон струк циј ских за ко ни то сти 
ко је су за до та да шњу му зич ку те о ри ју фол кло ра би ле са свим не-
по зна те.

По сту пак об ра де ко ме је Ва си ље вић под вр гао при ку пље не ин-
фор ма ци је је сло жен и из гле да по ма ло ду би о зно у ме то до ло шком 
сми слу, ма да тре ба узе ти у об зир и да је не пре ци зно опи сан, у све-
га две ре че ни це. „Ка да сам уста но вио си стем на род них хар мо ни за-
ци ја,“ об ја шња ва Ва си ље вић, „по ку шао сам да ис пи ту јем њи хо во 
по ре кло и да до во дим у ве зу ево лу ци ју фол клор них хар мо ни ја с 
да на шњом при ме ном, а за тим и да по тра жим за јед нич ке осно ве 
из ме ђу хар мо ни ја ко је су по ста ви ли на ши пр ви ком по зи то ри и ако-
ра да ко је у сво јој прат њи при ме њу је на род. На тај сам на чин из ве-
сне за јед нич ке ком по нен те са гла сио сво јим те о ри ским на че ли ма 
и по ступ но до шао до за кључ ка“.33) Ни је ла ко об ја сни ти због че га 
би Ва си ље ви ћу би ло по треб но да узме у об зир хар мон ска ре ше ња 
са вре ме них ком по зи то ра и да до во ди у ве зу „ево лу ци ју фол клор-
них хар мо ни ја с да на шњом при ме ном“. Овај по сту пак је, ме ђу тим, 
оправ дан у кон тек сту ве ре у по сто ја ње ет нич ког ду ха ко ји де лу-
је као тво рач ка си ла у сва ком при пад ни ку на ци је и по ве зу је их у 
уза јам ном раз у ме ва њу: се ља ка, ком по зи то ра, му зи ко ло га, љу би-
те ља му зи ке; уоста лом, „кул ту ра иде за тим да му зич ка умет ност 
по свом тон ском је зи ку бу де што ра зу мљи ви ја и бли жа му зич ким 
31) Ми о драг А. Ва си ље вић, „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“, Народ-

немелодијесКосоваиМетохије, При ре ди ла Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, „Бе о град ска 
књи га“, Бе о град и „Но та“, Кња же вац, 2003, стр. 339.

32) Исто, стр. 383; та ко ђе: „оби ча ји уз пе ва ње да ју по дат ке ко ји се ви ше ве ко ва не мо гу из-
гу би ти“ (стр. 346); или„Овај оби чај ја ко под се ћа на про лећ не пе сме из не зна бо жач ког 
пе ри о да ко је су Сло ве ни пе ва ли у част бо ги ње про ле ћа Ве сне“ (стр. 349).

33) На истом ме сту.
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осе ћа њи ма на ро да и да му зич ка умет ност про ис тек не из на род не 
кул ту ре“,34) сма трао је Ва си ље вић под очи глед ним ути ца јем свог 
про фе со ра ком по но ва ња, Ми ло ја Ми ло је ви ћа.35)

Ниг де ни је Ва си ље вић био екс пли ци тан по том пи та њу, али 
се из мно гих ње го вих фор му ла ци ја за и ста да на слу ти ти јед но ро-
ман тич но по ји ма ње на ро да, чи ји се дух ис по ља ва у тво ре ви на ма 
на род не умет но сти по нај ви ше, али про жи ма и све у ку пан жи вот 
ко лек ти ва. На при мер, ка да на пи ше ова кву тврд њу: „На Бал ка ну 
је у то ме вре ме ну му зич ки фол клор био у свом нај ра зви је ни јем 
об ли ку: ли ри ка је ис пу ња ва ла це ло куп на кул тур на зби ва ња се ла и 
гра да, а епи ка је већ би ла про бу ди ла из сна и пот ста кла на бор бу 
Ср би на, ста рог бал кан ског бун тов ни ка“,36) ја сно је да се не из ра жа-
ва на уч ник, не го по е та и па три о та. Уоп ште, лир ски је обо је но чи-
та во про у ча ва ње на ро да схва ће но као по тра га за ет нич ким ду хом, 
па та ко и про у ча ва ње на род не му зи ке као нај не по сред ни јег об ли ка 
ис по ља ва ња тог ду ха, као ма те ри ја ли зо ва не емо ци је. Ет но логи ја 
ка ква се ра ди ла у Југославијамa и ни је има ла дру ги циљ не го да 
про у чи „по ста нак и раз ви так сва ког на ро да и свих осо би на ко је 
га чи не на ро дом“,37) уто ли ко ви ше уко ли ко је по сто ја ла по тре ба за 
уво ђе њем ре да у по при лич но кон фу зну иден ти фи ка ци ју раз ли чи то 
појм ље них гру пи са ња Ју жних Сло ве на. У му зич кој те о ри ји Ми о-
дра га Ва си ље ви ћа се ја сно ис ти че те жња у прав цу фор му ли са ња 
те зе до вољ но фун да мен тал не да мо же да под не се ју го сло вен ске 
дра ме иден ти те та као пу ке ва ри јан те је дин стве ног ет нич ког суп-
стра та.

Ва си ље вић је ус пео оно че му се ње го ви прет ход ни ци у по тра-
зи за ти пич ним ле стви ца ма ни су ни при бли жи ли. Он је из дво јио 
из хи ља да при ме ра је дан низ то но ва и за ко ни то сти њи хо вог по на-
ша ња у прак си, при ли ком фор ми ра ња ме ло ди ја. На тој осно ви је 
34) Ми о драг Ва си ље вић, „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“, стр. 333.
35)  „Кул тур ним му зи ча ри ма је, пре ма то ме је ди ни за да так: про на ћи осе ћај ни мо ме нат ко-

ји је ин спи ри сао се ља ку јед ну ма лу, про сту, крат ку, при ми тив ну ме ло ди ју, ужи ви ти се 
у ње га, про бу ди ти у сво јој ду ши исто то осе ћа ње и ру ко во ђен на род ном ме ло ди јом, 
уне ти у њу све ком плек сне, осе ћај не ак цен те сво је раз ви је не, из ра ђе ни је умет нич ке 
ин ту и ци је.“ (Ми ло је Ми ло је вић, „Умет нич ка об ра да на ших на род них ме ло ди ја по мо ћу 
мо дер них тех нич ких срет ста ва“, Музичке студије и чланци,Друга књига, Из да вач ка 
књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град 1933, стр. 22. 

36) Ми о драг Ва си ље вић, „Тро хеј ски ме трич ки об ли ци у му зич ком фол кло ру на ро да Ју го-
сла ви је“, пред го вор у књи зи: Ми о драг Ва си ље вић, ЈугословенскимузичкифолклорII,
НароднемелодијекојесепевајууМакедонији, Про све та, Бе о град 1953, стр. XVII.

37) Др. Јо ван Ер де ља но вић, Основеетнологије, Из да ње За дру ге про фе сор ског дру штва, 
Бе о град 1939, стр. 3.
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фор му ли сао ле ствич не ни зо ве, ме ђу ко ји ма се је дан ис ти цао као 
основ ни, об у хва та ју ћи да ле ко нај ве ћи број при ме ра. На звао га је 
„ан тич ки дур“, где при дев од ра жа ва бит на свој ства ове ле стви це, 
стра на мо дер ном то на ли те ту а бли ска од ли ка ма ан тич ких ле стви-
ца (пла гал на кон струк ци ја; низ ла зно про сти ра ње; дво функ ци о нал-
ност; ме ло диј ска, не хар мон ска ло ги ка и сл.), док се „дур“ од но си 
на вр сту тро зву ка ко ја се гра ди на основ ним функ ци ја ма, то нич-
ној и суб до ми нант ној; ка сни је га је пре и ме но вао у „квинт ни дур“, 
на гла ша ва ју ћи тим на зи вом зна чај за вр шног то на ко ји се на ла зи 
на квин ти дур ског тро зву ка. Овај услов но ре че но то на ли тет има и 
не ко ли ко ва ри јан ти, ко је до пу шта ју не ке до дат не мо гућ но сти му-
зич ког из ра жа ва ња, а све их је Ва си ље вић де таљ но и без ика квог 
остат ка обра зло жио са ста но ви шта њи хо ве уну тра шње али и кон-
тек сту ал не ге не зе и функ ци о нал но сти, као и фор ме са гле да не и са 
функ ци о нал ног ста но ви шта и са ста но ви шта естет ске ло ги ке.38)

Пе на нен сма тра да је Ва си ље ви ћев квинт ни дур „ин те лек ту ал-
но ди ван те о риј ски изум“39) - што он сва ка ко је сте - али да је ме тод 
упо тре бљен за ње го во кон стру и са ње нео зби љан, по вр шан и сто га 
са бе зна чај ним ре зул та том.40) Из крат ког обра зло же ња ко је је Пе-
на нен по ну дио за свој став (а ко је је на ве де но ов де у прет ход ној 
фу сно ти) сти че се ути сак да ни је за и ста про чи тао Ва си ље ви ће ве 
тек сто ве, а ка мо ли да се уду бљи вао у ње го ву ар гу мен та ци ју. Те-
о риј ска кон струк ци ја фол клор них му зич ких прин ци па Ми о дра га 
Ва си ље ви ћа је гра ђе на са ве ли ким ослон цем на ствар ност, као ин-
тер пре та ци ја ем пи риј ских по да та ка, и као та ква не мо же да бу де 
пу ка фан та зи ја, већ за слу жу је да бу де де таљ ни је раз мо тре на. По-
ред то га, Ва си ље ви ће ва ам би ци ја да из гра ди об у хват ни си стем, те 
па жња и пре да ност ко је је уло жио у тај по сао, га ран ту ју да ње го во 
об ја шње ње то нал них за ко ни то сти ју жно сло вен ске фол клор не му-
зи ке тре ба гле да ти као зна чај но до стиг ну ће срп ске ет но му зи ко ло-
ги је и, ши ре, на у ке о на ро ду, а не от пи са ти га тек јед ном ре че ни-
цом као бе сми сли цу - по го то во што по сто је, та ко ђе, и су прот на 
ми шље ња, осно ва на на ис тра жи вач ком ис ку ству, ко ја по твр ђу ју 
Ва си ље ви ће ве на ла зе и упо тре бљи вост ње го ве те о ри је фол клор не 
38) У сту ди ја ма „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, на ро чи то стр. 350-374. и 

„Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“ где по на вља све из пр ве сту ди је, 
још знат но про ши ре но и си те ма ти зо ва но.

39) „an in tel lec tu ally be a u ti ful the o re ti cal de vi ce“, Ri sto Pek ka Pen na nen, нав. де ло, стр. 136..
40) „Re pre sen ting oc ta ve sca les as con si sting of di a to nic, chro ma tic or en har mo nic te trac hords 

and pen tac hords, wri ting them in de scen ding form, and na ming them af ter the clas si cal Gre ek 
prac ti ce is hardly suf fi ci ent for esta blis hing anything“; на истом ме сту.
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му зи ке.41) Нео до љи ва је асо ци ја ци ја на гран ди о зан ин те лек ту ал ни 
си стем, пре пун ма што ви тих кон струк ци ја, су ко ба и обр та, ко јим се 
про сла вио Клод Ле ви-Строс, сма тра ју ћи да је от крио уни вер зал ни 
си стем функ ци о ни са ња људ ског ми шље ња. Он је сте от крио на чин 
на ко ји је мо гу ће по ве за ти ама баш све у сми са о ну це ли ну – што 
је већ сум њи вог епи сте мо ло шког зна ча ја - и чи је је ре зул та те не-
мо гу ће до ка за ти ни ти опо врг ну ти, та ко да је „су штин ска вред ност 
Ле ви-Стро со вог до при но са (...) уисти ну по ет ски ра спон асо ци ја-
ци ја ко је он раз ви ја то ком сво је ана ли зе“.42) Слич но то ме, Ва си ље-
вић сма тра да је от крио си стем ко ји ре гу ли ше му зич ко ми шље ње 
ве ли ког де ла Ју жних Сло ве на. Не ка је то пре вас ход но про јек ци ја 
ње го вог пе дант ног лич ног ка рак те ра, опет ни је без зна ча ја чи ње-
ни ца да му зич ки ма те ри јал до зво ља ва да бу де про ту ма чен по мо ћу 
Ва си ље ви ће ве те о ри је.43)

По ред му зич ких те о риј ских до ка за да се ра ди о им пли цит ном 
те о риј ском  си сте му, Ва си ље вић је те ме љио сво ју ар гу мен та ци ју о 
ње го вој је дин стве но сти и на из у зет но на ив ним тврд ња ма о дав на-
шњем по ре клу срп ског му зич ког фол кло ра и о ње го вој чвр стој ве-
зи са при ро дом, што је мо ра ло ути ца ти на опа да ње укуп ног ефек та 
ње го вог де ла. У сво јим сту ди ја ма „То нал не осно ве на шег му зич ког 
фол кло ра“ и „Струк ту ра тон ских ни зо ва у на шој на род ној му зи ци“ 
он ин си сти ра, на мно го ме ста, на под сти ца ју ко ји је при ро да да ла 
са мом на ста ја њу а за тим и об ли ку пе ва ња. На при мер, кад го во ри 
о чо бан ском ега њу, Ва си ље вић ди рект но твр ди да „сто ча ра на ега-
ње го ни са ма при ро да, жи вот ни усло ви на љу том кр шу...“, те да 
иако је „сво је ега ње де ли мич но при пи то мио“ бал кан ски чо ба нин 
још увек, очи глед но, ре а гу је на око ли ну на је дан искон ски на чин. 
Од мах за тим Ва си ље вић об ја шња ва: „Нај ста ри ја му зич ка кул ту ра 
на ших да ле ких пре да ка и је сте на ста ла у при ро ди и у ве зи је са 
пр во бит ним жи во том у њој“. Он прет по ста вља по ре кло пе ва ња у 
по дра жа ва њу при ро де ко ја је пре пу на зву ко ва: „У да ле кој про шло-
сти пе ва чи ни су мо гли осе ћа ти хар мо ни ју, јер за ту вр сту зву ко ва 
ни су има ли узор у при ро ди“, обра зло жио је пр во бит ност ме ло диј-
41) An na Cze ka now ska-Ku klin ska (War sza wa), „Sig ni fi can ce of Mi o drag Va si lje vić’s works for 

the in ter pre ta tion of Sla vo nic mu sic“,  на ве де ни број ча со пи са Народностваралаштво–
Фолклор.

42) Ед мунд Лич, КлодЛеви-Строс,Другоиздање, Пре ве ла с ен гле ског Ми ли ца Ми хај ло-
вић, Би бли о те ка ХХ век, Књи га 9, Про све та, Бе о град 1982, стр. 143 и 144.

43) Има ла сам при ли ку да се лич но уве рим у то, за хва љу ју ћи са рад њи са Ва си ље ви ће вом 
ћер ком, са да по кој ном проф. др Зо ри сла вом Ва си ље вић, уче ству ју ћи  у ана ли зи ра њу 
око 400 при ме ра, у окви ру спре ма ња ма те ри ја ла за збор ник Ва си ље ви ће вих за пи са пе-
са ма из уже Ср би је (в. ов де нап. 16)
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ског, не хар мон ског ми шље ња – ве ро ват но та ко им пли ку ју ћи до каз 
о раз вој ној при ми тив но сти квинт ног ду ра, чи ја је то ти пич на од-
ли ка. На про тив, ства ра ли су про дор ну „дис хар мо ни ју ка ко би сво је 
пе ва ње пре не ли што да ље у при ро ду и ка ко би је над ја ча ли и што 
бо ље чу ли у њој, јер су у при ро ди пр во бит но жи ве ли као лов ци а 
доц ни је као сто ча ри и зе мљо рад ни ци“ 44) - ов де ми сли на оби ла то 
ко ри шће ње, у пе ва њу пре те жно пла нин ског ста нов ни штва, ин тер-
ва ла се кун де, на тзв. се кунд ну ди ја фо ни ју, око чи је се ста ро сти ни-
је ни ка да пре ми шљао, не го је, ка ко ви ди мо из ове ре че ни це, сме-
штао ње но по ре кло чак у па ле о лит. 

Ко ли ко год да је овом ар гу мен та ци јом Ва си ље вић же лео да 
по твр ди сво ју му зич ку те о ри ју, то ли ко је она мо гла по слу жи ти и 
у обр ну том сме ру: сим бо лич ком обе ле жа ва њу на ци о нал не те ри-
то ри је, из ко је је, ето, дав но из ра сла на ци о нал на кул ту ра. Али, ко-
ли ко је ова ре кон струк ци ја по ре кла бал кан ске му зи ке на ив на, то-
ли ко је бе зна ча јан и по ку шај да она по слу жи као до каз поли тич ког 
ле ги ти ми те та на ци је и ње них атри бу та. Ва си ље ви ће во из ла га ње, 
шта ви ше, ни не оста вља ути сак при су ства скри ве них на ме ра у 
прав цу по ли ти зо ва ња му зи ко ло шких ис тра жи ва ња. Ње го ва при ча 
о му зич кој ге не зи де лу је при лич но про сто ду шно и уве ре но, а ако 
је мо гу ће ин тер пре ти ра ти је на дру га чи ји на чин то ће се мо ћи за-
хва ли ти оп штој кли ми, ко ја је ве ћи ну дру штве них зби ва ња, па и 
на уч ни рад, про жи ма ла ве о ма при сут ним пи та њи ма на ци о нал ног 
иден ти те та. Ме ђу тим, „иако му зи ка мо же би ти при нуд но усме ре-
на у прав цу ра зних иде о ло шких ци ље ва, у јед ном ду бљем сми слу 
јој ње на ми ни мал на ре фе рент ност омо гу ћу је да функ ци о ни ше као 
на чин спо зна је“, сма тра ет но му зи ко лог Џим Сам сон.45) Упра во у 
том сми слу је те о ри ја Ми о дра га Ва си ље ви ћа зна чај на: као сво је-
вр сни до каз (на ци о нал ног или ка квог већ) груп ног иден ти те та на 
јед ном ду бо ко не све сном ни воу, на ком се сва ка ко од ви ја ко му ни-
ка ци ја - али не на на чин и у об ли ку при сту пач ном вер ба ли за ци ји, 
где се у са вре ме ној со ци о ло шкој и кул тур но-ан тро по ло шкој те о-
ри ји груп ни иден ти тет ина че тра жи и на ла зи, као тзв. кон структ – 
ар ти ку ли са на по ја ва, бли зу све сти, ко ју је мо гу ће пој ми ти и њо ме 
ма ни пу ли са ти. Је зик му зи ке ни је пре во див у дру ги иди ом упра во 
по ра ди пси хич ке ра зи не на ко јој функ ци о ни ше, не при сту пач ној за 
44) „Структура тонских низова у нашој народној музици“, стр. 341-342.
45) “alt ho ugh mu sic may be hi jac ked and di rec ted to wards any num ber of ide o lo gi cal ends, 

the re is a de e per sen se in which its mi ni mal re fe ren ti a lity al lows it to fun ction as a mo de of 
соgnition“, Jim Sam son, „Bor ders and brid ges: Pre li mi nary tho ughts on Bal kan mu sic“, Му-
зикологија,бр. 5, 2005, стр. 52.
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све оста ле ко му ни ка циј ске кон цеп ци је: „Му зи ка, у од ре ђе ном сми-
слу, го во ри исти ну, чак и ако је све на о ко ло лаж“.46) У ери на уч ног 
пре и спи ти ва ња ре ал но сти на ци ја, утвр ђи ва ња њи хо ве исто риј ске 
услов но сти, му зи ко ло шко де ло Ми о дра га Ва си ље ви ћа опо ми ње на 
буд ност. Јер, чи ни се да тренд на уч ног про зре ва ња на ци о нал ног 
кон струк та и по лет ног де кон стру и са ња за блу де о ре ал но сти на-
ци о нал ног иден ти те та и о оправ да но сти на ци о нал ног сен ти мен-
та ни је ни шта дру го не го по нов но упре за ње до не дав не ет но ло ги је 
у ја рам иде о ло шких по тре ба  – овог пу та гло ба ли стич ке те жње у 
прав цу огра ни ча ва ња су ве ре но сти кроз ре ла ти ви зо ва ње и мар ги-
на ли зо ва ње на ци о нал ног иден ти те та. 

JelenaMiljkovic-Matic
DEFINITIONOFNATIONALIDENTITYINWORKSOFMIO-

DRAGA.VASILJEVIC
Summary

Since the time of Vuk Karadzic’s symbolic beginning of
an idea of national spirit, ethno-musicology in Serbia
haspresented the ideaofnationalspiritwithin itsmusi-
calworks.Thequestforpresentationofcharacteristicfolk
musicscaleshashadtwocharacteristics–expressionof
thenationalspiritinmusicanddeterminationofthenew
BalkaniannationashavingbeenclosetoEuropeandnot
toTurkey.HavingaccomplishedthequesttoproveEuro-
peannatureofSerbian/Yugoslavnation,MiodragVasilje-
vicresearchedawidespectrumofmusicmaterialandbe-
cameanonlyoneethnomusicologistwhodefinednational
identitythroughdefinitionofspecificmusicscalesinour
musicfolkloreandtheprinciplesoftheirmusicformation.
Suchworkholdsaspecialsignificanceincurrenttimesof
imperilmentofthenotions„folk“and„nation“withinsci-
entificresearchonthepeoples.
Key Words: Miodrag Vasiljevic, Serbian ethno-musico-
logy,folkmusicscales,nationalidentity
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ХерфридМинклерИмперије–логикавладањасветом:
одстaрогРимадоСједињенихДржава,Албатросплус/

Службенигласник,Београд,2009.стр.260.

Им пе ри је су по но во по пу лар не, кон ста та ци ја је Хер бер та 
Мин кле ра (HerfriedMünkler), про фе со ра бер лин ског уни вер зи те-
та. Слом би по лар ног све та на го ве шта вао је, по ве ћи ни те о ре ти ча-
ра, и крај им пе ри јал ног обра сца по на ша ња глав них ак те ра свет ске 
по ли ти ке, а све тла бу дућ ност мир не ко ег зи стен ци је рав но прав них 
др жа ва пред ста вља ла је го то во из ве сни сце на рио. Но, ова кав план 
ни је до жи вео сво је ис пу ње ње. По Хер бер ту Мин кле ру, ауто ру 
књи ге Империје–логикевладањасветом:одстарогРимадоСје
дињенихДржава, дру ги за лив ски рат пред ста вљао је, у из ве сном 
сми слу, сим бо лич ку об зна ну им пе ри јал ног ка па ци те та и по зва ња 
Сје ди ње них Др жа ва. До га ђа ји ко ји су по том усле ди ли, пре све га у 
ви ду суд бо но сног Је да на е стог сеп тем бра, а за тим и ра та у Ав га ни-
ста ну, са мо су до дат но учвр сти ли и оси гу ра ли им пе ри јал ни ста тус 
јед не ве ле си ле. Ка да су нај зад аме рич ке и бри тан ске тру пе ушле у 
Ирак и свр гле ре жим Са да ма Ху се и на, по ста ло је „сви ма“ ја сно да 
свет до би ја свог но вог ца ра и сво ју но ву им пе ри ју. 

То је са мо је дан део оно га што нам Мин клер при по ве да. На-
рав но, ве ћи део књи ге је по све ћен оцр та ва њу и утвр ђи ва њу основ-
них ком по нен ти „ло ги ке“ вла да ња све том као и при ка зи ва њу раз-
ли чи тих исто риј ских при ме ра овог фе но ме на. Ауто ру је пре све га 
ста ло да нам по ка же ка ко иза ви дљи вих по сле ди ца и учи на ка им-
пе ри јал не по ли ти ке по сто ји не што ду бље што се на пр ви по глед не 
мо же опа зи ти, и што се са мо де ли мич но мо же об ја сни ти упу ћи ва-
њем на по је ди нач не же ље и по ступ ке ауто ра-ак те ра исто риј ских 
зби ва ња. Реч је, на и ме, о „не ви дљи вој“ струк ту ри им пе ри јал но сти, 
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или им пе ри јал ног по на ша ња, ко ја се ну жно ак ти ви ра он да ка да су 
при сут ни од ре ђе ни усло ви, ме ња ју ћи пра ви ла игре, на ме ћу ћи по-
себ ну ло ги ку по на ша ња по ли тич ких ак те ра, та ко ре ћи не све сно. 

Да би об ја снио ову сло же ну струк ту ру на ко јој по чи ва ло ги ка 
им пе ри је, Мин клер пред у зи ма не ко ли ко ва жних раз ли ко ва ња, ко-
ја тре ба да од ре де оквир оно га што чи ни им пе ри јал ност им пе ри је 
и што је раз ли ку је од дру гих об ли ка со ци јал не ор га ни за ци је. Та-
кво из ла га ње ће му омо гу ћи ти да ка же не што ви ше о са мој ло ги-
ци им пе ри јал ног по на ша ња. У том сми слу, ва жно је раз ли ко ва ти 
осо бе ност др жав них у од но су на им пе ри јал не гра ни це. Им пе ри је 
ни су са мо ве ли ке др жа ве, њи хо ве гра ни це су „мек ше“, под ло жни-
је про ме на ма и ши ре њу. Оне „не одва ја ју рав но прав но по ли тич ке 
је ди ни це, већ ви ше из ра жа ва ју сте пе не мо ћи и ути ца ја“ (Мин клер, 
2009, 15). 

Та ко ђе, им пе ри је нису хе ге мо ни је. Оне су не што ви ше од хе-
ге мо ни ја: „Хе ге мо ни ја је пре власт уну тар јед не гру пе, фор мал но 
рав но прав них по ли тич ких ак те ра. Им пе ри јал ност... ову јед на кост 
по се би под ре ђе не др жа ве сво ди на ста тус ва зал них др жа ва, од но-
сно са те ли та“ (Мин клер, 2009, 17). 

Хе у ри стич ки кри те ри ју ми за утвђи ва ње им пе ри јал ног ста ту са 
кон крет не др жа ве су и про стор на ве ли чи на и вре мен ско тра ја ње. 
Ме ђу тим, још ва жни је од то га је чи ње ни ца да им пе ри ја, по Мин-
кле ру, „не мо же оста ти не у трал на“ (Мин клер, 2009, 27). 

Да кле, по ред спо ља шњих осо бе но сти им пе ри ја по сто је и уну-
тра шње, ко је се од но се пре све га на по на ша ње им пе ри је. Та кво по-
на ша ње пред ста вља њи хов спе ци фи кум ко ји се мо же де тек то ва ти 
на мно гим исто риј ским слу ча је ви ма, што Мин клер и по ку ша ва да 
по ка же то ком чи та ве књи ге. 

Та ко ђе, по сто је раз ли чи ти ти по ви им пе ри ја, па аутор на во-
ди степ ске и тр го вач ке, или по мор ске им пе ри је. Па ра диг ма ти чан 
при мер степ ских им пе ри ја пред ста вља Мон гол ско цар ство, док 
за по мор ске им пе ри је има ви ше зна чај них при ме ра, од ко јих нај-
и стак ну ти је ме сто за у зи ма Бри тан ско цар ство. Ни у овом слу ча ју 
раз ли ке ни су са мо спо ља шње, већ су штин ске. Им пе ри је пр вог ти-
па се за сни ва ју на бру тал ној осва јач кој мо ћи, док им пе ри је дру-
гог ти па по чи ва ју на дру га чи јем, али ни ма ло сла би јем ти пу мо ћи 
– тр го ви ни и ши ре њу кул тур ног ути ца ја ко је осво је не пре де ле ста-
вља у под ре ђен и за ви сан по ло жај. Им пе ри је пр вог ти па су обич но 
крат ко трај не, док дру ге, бу ду ћи да се „при род ни је“ ин ста ли ра ју у 



стр:447452.

- 449 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

„осво је ни“ ам би јент, има ју ду жи век тра ја ња, за кљу чак је Мин кле-
ра.

Нај ве ћи тест за оп ста нак и про спе ри тет им пе ри је пред ста вља 
оно што Мин клер име ну је „ав гу стов ским пра гом“. На и ме, у пи та-
њу је она гра ни ца ко ју сва ка им пе ри ја мо ра да пре ђе, уко ли ко же ли 
да оп ста не. „Са пре ла ском пре ко августовскогпрага, им пе ри ја је 
из екс пло а та тор ског пре шла у ци ви ли за тор ски од нос из ме ђу цен-
тра и пе ри фе ри је“. (Мин клер, 2009, 101) Исто риј ски при мер вр-
хун ца пре ла же ња аву стов ског пра га, на кон ко га до ла зи опа да ње, 
пред ста вља ши ре ње гра ђан ског пра ва на све про вин ци је Рим ског 
цар ства. 

Ве о ма ва жна ка рак те ри сти ка ди на ми ке им пе ри јал не мо ћи од-
ра жа ва по сред ством ме ђу од но са пе ри фе ри је и цен тра. Мин клер 
ис ти че да је до ми нан то гле ди ште у дру штве ној на у ци – по ко ме 
цен тар бес ком про ми сно дик ти ра по на ша ње пе ри фе ри је – на про сто 
исто риј ски по гре шно. По овом ауто ру, пе ри фе ри ја је од од лу чу ју-
ћег зна ча ја за сва ку им пе ри ју, и че сто се де ша ва да она спа ша ва 
са му им пе ри ју од про па сти. Мин клер же ли да бра ни те зу по ко јој 
сле ди да се су ко би у цен тру им пе ри је че сто пре вла да ва ју, док су 
су ко би на пе ри фе ри ји нај о па сни ји по оп ста нак це ле им пе ри је, те 
не та ко рет ко до во де до ње ног кра ха. Кри тич ки оп сер ви ра ју ћи еко-
но ми стич ке те о ри је им пе ри ја, Мин клер до ка зу је да им пе ри јал на 
по ли ти ка че сто ра ди на ште ту им пе ри јал ног цен тра. У том сми-
слу илу стра ти ван је при мер ру ског цар ства у ко ме је ари сто кра ти ја 
(ели та им пе ри је) има ла нај ма ње ко ри сти од им пе ри јал не по ли ти-
ке. Оно што Мин клер за пра во же ли да ис так не је сте да ду го ро чан 
оп ста нак им пе ри је за ви си од аде кват ног од но са цен тра пре ма пе-
ри фе ри ји. Пре ла зак пре ко аву густвског пра га ну жно под ра зу ме ва 
про дук ти ван од нос пре ма пе ри фе ри ји, што ре зул ту је ње ним раз во-
јем и ин те гра ци јом у пу ни по ли тич ки и сим бо лич ки оквир им пе-
ри је. Ова квим уз ди за њем пе ри фе ри је у од но су на цен тар, али не 
и ње ним пре фе ри са њем, Мин клер пра ви мо жда нај ве ћи до при нос 
у раз ми шља њу о им пе ри ја ма. Дру ги до при нос, а исто вре ме но и 
крај њи до мет ове књи ге, огле да се у кри ти ци марк си стич ких те о-
ри ја им пе ри ја ли зма. 

Мин клер упу ћу је на прин ци пи јел ну гре шку при сут ну у овим 
те о ри ја ма. На и ме, по марк си стич ком гле ди шту ка пи та ли зам пред-
ста вља основ ни мо тор им пе ри ја ли зма. Цен тар на про сто бру тал но 
и не ми ло срд но ис ко ри шћа ва пе ри фе ри ју, цр пе ћи све ње не ре сур се 
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и од у зи ма ју ћи јој ви шак про из во да. Ме ђу тим, упу ћу је Мин клер, 
та кво раз ми шља ње је по гре шно јер пре ви ше па жње по све ћу је 
„де лат ним фак то ри ма“ док пре не бре га ва „фак то ре при вла че ња“ 
(Мин клер, 2009, 35). Ни је, по Мин кле ру, ка пи та ли зам од го во ран за 
им пе ри јал ну по ли ти ку, већ логика им пе ри је. По сто је спе ци фич не 
за ко ни то сти ове ло ги ке ко је се не мо гу ре ду ко ва ти на од ре ђен тип 
еко ном ског по рет ка и дру штве ног уре ђе ња. Ло ги ка им пе ри је прет-
хо ди ка пи та ли зму, али га и пре ва зи ла зи – ка ко то из гле да сле ди из 
Мин кле ро вог раз ми шља ња. 

Но и овај крај њи до при нос мо ра се ре ла ти ви зо ва ти, јер се кри-
ти ка марк си стич ких-еко но ми стич ких те о ри ја ко је по чи ва ју на од-
ре ђе ној ма три ци „те о ри је за ве ре“ (за ве ри гру пе љу ди, „ка пи та ли-
ста“, у ци љу „кон тро ле све том“) на кра ју сво ди на јед ну, до ду ше 
ла ба ву и не та ко екс трем ну, али ипак марк си змом ин спи ри са ну те-
о ри ју им пе ри ја, ко ја у ин сти ту ци ји сло бод не тр го ви не и иде о ло ги-
ји сло бод ног тр жи шта ви ди основ ну по лу гу (и крив ца) овла да ва ња 
све том. Уз то, ин те ре сант но је да Мин клер ци ти ра ју ћи ре чи Јо зе-
фа Шум пе те ра – да им пе ри ја ли зам сто ји у од но су опре ке пре ма 
ка пи та ли зму, те да је им пе ри ја ли зам за  ка пи та ли зам „ата ви зам“ 
(Мин клер, 2009, 33) – и не по ку ша ва да об ја сни ове Шум пе те ро ве 
на во де. Уме сто то га, Мин клер нам ну ди јед ну, од марк си стич ких 
за стра њи ва ња, очи шће ну те о ри ју им пе ри ја. Ова, бла жа вер зи ја, 
ко ја се од но си на са вре ме ни исто риј ски кон текст, apriori не окри-
вљу је зле ка пи та ли сте за из ра бљи ва ње „пе ри фе ри је“, већ ло ги ку 
им пе ри је, од но сно, ло ги ку са вре ме ног, „пост мо дер ног“ све та и ње-
го вих од но са. Про цес гло ба ли за ци је сто га пред ста вља об лик но вог 
им пе ри ја ли зма, а Сје ди ње не Др жа ве ње ног пред вод ни ка и иде о ло-
шког по кро ви те ља. Та ко, на осно ву сло ва и ду ха Мин кле ро ве књи-
ге, про из ла зи да са вре ме на ло ги ка им пе ри ја, уко ли ко же ли да бу де 
успе шна, сто ји у уну тра шњој ве зи са иде јом и прак сом ши ре ња 
сло бод не тр го ви не: „Им пе ри јал на екс пан зи ја углав ном ви ше не ма 
за циљ при сва ја ње ту ђих бла га и по се да, ни ти из ра бљи ва ње по ко-
ре не рад не сна ге, већ ви ше слу жи отва ра њу тр жи шта... Оно што се 
сма тра пле ном ви ше ни је бо гат ство по ко ре ног на ро да већ ње го ве 
по тро шач ке по тре бе или ... ње го ва тех но ло шка за о ста лост.“ (Мин-
клер, 2009, 211)

Мин кле ро во дис тан ци ра ње од док три нар них уви да марк си-
стич ких те о ри ја им пе ри ја ли зма за пра во ува жа ва от клон и про ме не 
ко је су се де си ле у окви ру са мог марк си зма, у од но су на ње го ву 
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ори ги нал ну вер зи ју. На тај на чин и Мин кле ро ва те о ри ја им пе ри ја 
сле ди пут тран сфор ма ци је кроз ко ји је марк си зам про шао, од сво је 
пр ве и ра ди кал не фа зе као кри ти ке ка пи та ли зма де вет на е стог ве ка 
– кри ти ке еко ном ског по рет ка – ка сво јој мо дер ној фа зи у сми слу 
културнекритике – кри ти ке „по тро шач ког дру штва“. За јед нич ко 
и јед ној и дру гој те о ри ји им пе ри ја, ста рој и но вој, је сте то да се у 
крај њој ли ни ји, код пр ве отво ре но и та ко ре ћи од мах, а код дру ге 
по сред но и тек post festum, раз от кри ва/рас крин ка ва не рас ки ди ва 
ве за „ло ги ке ка пи та ла“ и ло ги ке им пе ри ја. Да ле ко од то га да Мин-
клер ула зи у ду бље ана ли зе и об ја шње ња ло ги ке „по тро шач ког 
дру штва“, ње го вих кон сти ту ен са и пер спек ти ва – све га оно га чи ме 
се ба ве са вре ме ни гу руи марк си стич ке те о ри је им пе ри ја ли зма ala 
Харт/Не гри, Жи жек, Бур ди је. Он на про сто усва ја сим пли фи ко ва-
ну, али ве о ма по пу лар ну и у ши ро ком ди ја па зо ну марк си стич ких 
и пост мо дер ни стич ких ори јен та ци ја, при лич но рас про стра ње ну 
вер зи ју Фу ко о ве ин тер пре та ци је фе но ме на мо ћи, не по ку ша ва ју-
ћи при том да по ну ди оправ да ње та квог по ступ ка. До вољ но је ре-
ћи да сва ка им пе ри ја по чи ва на не ко ли ко ти по ва мо ћи, њи хо вим 
раз ли чи тим ком би на ци ја ма и ути ца ји ма, што се све ре флек ту је на 
од нос цен тар-пе ри фе ри ја. То је за ово га ауто ра – у по гле ду екс па-
лан тор них свр ха –  и ви ше не го до вољ но. Због та квог при сту па 
Мин кле ров по ку шај за сни ва ња и те о риј ског оправ да ња/об ја шње-
ња им пе ри ја ну жно до жи вља ва крах, јер се исто та кво пра зно и 
сим пли фи ко ва но об ја шње ње узро ка на стан ка, ши ре ња и про па да-
ња им пе ри ја, јед ном реч ју ло ги ке им пе ри ја, мо же под јед на ко успе-
шно при ме ни ти не са мо на „хе ге мо ни је“ већ и на државе (ве ли ке и 
ма ле), што за по сле ди цу има то да се ова те о ри ја мо же исто вре ме-
но од но си ти на ви ше раз ли чи тих об ли ка со ци јал не ор га ни за ци је, 
чи ме се у пот пу но сти уру ша ва њен екс пла на тор ни по тен ци јал. 

Пот пу но у скла ду са сво јим ге о по ли тич ким усме ре њем, ко је 
му омо гу ћа ва да у им пе ри ја ма не ви ди apriori ни шта до бро, али 
ни ло ше, овом ауто ру на кра ју пре о ста је са мо да се пи та, косе са-
вре ме ној им пе ри ји мо же и тре ба од у пре ти? Чак ни очи глед на кон-
тра дик тор ност увод ног де ла књи ге (Сје ди ње не Др жа ве се не мо гу 
не про бле ма тич но и јед но знач но свр ста ти у им пе ри ју) у од но су на 
за кључ ни (Сје ди ње не Др жа ве јесу им пе ри ја), не спре ча ва Мин ле-
ра да уста но ви да би тре ба ла да по сто ји  још једна им пе ри ја ко ја 
би се су прот ста ви ла по сто је ћој. Реч је на и ме о Европ ској Уни ји. 
На осно ву све га ре че ног, мо же се ре ћи да је ова књи га при ча о 
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то ме ка ко су Сје ди ње не Др жа ве мо дер на им пе ри ја и ка ко Европ-
ска Уни ја тре ба да по ста не им пе ри ја, ко ја ће се од у пре ти Сје ди ње-
ним Др жа ва ма. Ова кви и слич ни ста во ви не пред ста вља ју ни ка кав 
novum у оби љу ли те ра ту ре о „аме рич кој им пе ри ји“, те се те шко 
мо же го во ри ти о ори ги нал но сти ове сту ди је. Услед не до стат ка ду-
бље ана ли зе узро ка спе ци фич них по те за ве ли ких си ла (по пут ра та 
у Ира ку или ав га ни стан ског ра та), раз ми шља ња о зна ча ју ко ји за 
свет ско исто риј ска кре та ња има не ста нак бло ков ске по де ле све та, 
то га за што је сло бод на тр го ви на ва жна за раз вој ци ви ли за ци је, као 
и те ма ти зо ва ња оправ да но сти ин тер вен ци ја и од го вор но сти ве ли-
ких си ла у про бле ма тич ним си ту а ци ја ма у све ту (етич ка ди мен зи ја 
про бле ма), Мин кле ро ва ана ли за ло ги ке им пе ри ја се све ла са мо на 
јед но го то во три ви јал но пи та ње: „За ко ју сте им пе ри ју“?
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Др Игор Ја нев, Свет ска ор га ни за ци ја  
за ин те лек ту ал ну сво ји ну,  Ин сти тут за  

по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 306.

По след њих ме се ци је до ма ћа, као и це ло куп на европ ска јав-
ност са не стр пље њем оче ки ва ла рас плет до га ђа ја око ра ти фи ка-
ци је „Ли са бон ског спо ра зу ма“ ко јим је Европ ска уни ја ко нач но 
до би ла обри се над др жав не ре ги о нал не по ли тич ке, еко ном ске и 
без бед но сне ор га ни за ци је. По чет ком де цем бра 2009. го ди не овај 
спо ра зум је сту пио на прав ну сна гу чи ме је Европ ска уни ја пре шла 
у ква ли та тив но но ву фа зу ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња. Осим 
европ ских ин те гра ци ја за до ма ћу јав ност су у мно гим обла сти ма 
дру штве ног, при вред ног и кул тур ног жи во та од по себ ног зна ча ја и 
ак тив но сти ме ђу на род них  ор га ни за ци ја ко је де лу ју у окви ру и под 
окри љем Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја. 

Ка ко би до ма ћа, не са мо струч на, већ и ши ра чи та лач ка пу-
бли ка мо гла да за до во љи сво ју зна ти же љу о де ло ва њу по је ди них 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја, др Игор Ја нев је об ја вио књи гу под 
на сло вом: „Свет ска ор га ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну“ у из-
да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе о гра да, а у ре цен зи ји 
еми нент них струч ња ка из ове обла сти: др Жи во ји на Ђу ри ћа и др 
Дра га на Су бо ти ћа. Та ко се не дав но по ја ви ло вред но и је дин стве но 
де ло у Ре пу бли ци Ср би ји под на зи вом „Свет ска ор га ни за ци ја за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну“ ко је ће не сум њи во обо га ти ти до ма ћу по-
ли ти ко ло шку, ме ђу на род ну, кул ту ро ло шку и прав ну ли те ра ту ру у 
овој обла сти. Реч је о мо но граф ском де лу ко је све о бу хват но и мул-
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ти ди сци пли нар но об ра ђу је број не и раз ли чи те пој мо ве, ин сти ту те, 
прин ци пе и про бле ме ве за не за ор га ни за ци ју, над ле жност и де ло-
ва ње Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну и њен од нос 
са дру гим уни вер зал ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма, као и по-
је ди ним др жа ва ма чла ни ца ма ове ор га ни за ци је.  

Иако је ова књи га ура ђе на 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“, мо же да по слу жи сви ма ко ји се у про це су обра зо ва ња 
(основ ног ака дем ског и док тор ског), као и у сва ко днев ном ра ду 
сре ћу за ма те ри јом ме ђу на род но прав не за шти те ин те лек ту ал не 
сво ји не (мо рал них и ма те ри јал них пра ва). Овај је ру ко пис на стао 
као плод ви ше го ди шњег ба вље ња ауто ра про бле ма ти ком уре ђе ња 
и за шти те аутор ских пра ва и пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. 

Са др жи на по сма тра не књи ге све о бу хват но об ра ђу је ма те ри ју 
ве за ну за де ло ва ње Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји-
ну у це ли ни и ње них по је ди них ор га на, ка ко у ме ђу соб ним од но си-
ма, та ко и у од но си ма са дру гим др жа ва ма. Ње ном де ло ва њу аутор 
је при ла го дио на чин, си стем, ме тод, стил и са др жи ну из ла га ња по-
сма тра не про бле ма ти ке. У те жњи да олак ша свим за ин те ре со ва-
ним упо зна ва ње са овом до ста ди на мич ном, сло же ном, обим ном 
и раз у ђе ном ма те ри јом, аутор је на сто јао, и у ве ли кој ме ри ус пео, 
да на са вре мен, јед но ста ван и при сту па чан на чин из ло жи те о риј-
ске, упо ред но прав не и прак тич не аспек те, обе леж ја и ка рак те ри-
сти ке нај зна чај ни јих пој мо ва и ин сти ту та у си сте му ор га ни за ци је, 
над ле жно сти и де ло ва ња Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну 
сво ји ну.

Ова мо но гра фи ја за пра во раз ма тра струк ту рал но устрој ство 
и функ ци о ни са ње Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји не 
на чи ји зна чај по себ но ука зу је рас ту ћи број прав них до ку ме на та у 
обла сти ин те лек ту ал не сво ји не и убр за ни раз вој нор ма тив но прав-
не ре гу ла ти ве. Це ло куп на ма те ри ја са др жа на у об ја вље ној књи зи 
је из ло же на у пет гла ва са уво дом, за кључ ком и при ло зи ма („Би-
бли о гра фи ја и До ку мен та ци ја“). На кра ју, књи га са др жи оби ман 
пре глед до ма ће и ино стра не по ли ти ко ло шке, ме ђу на род не, кул ту-
ро ло шке и прав не ли те ра ту ре, спи сак нај ко ри шће ни јих елек трон-
ских адре са, као и пре глед ва же ћих прав них про пи са из ове обла-
сти. 

У пр вом де лу књи ге ко ју пре по ру чу је мо не са мо струч ној, већ 
и ла ич кој јав но сти, аутор раз ма тра основ на пи та ња ве за на за ин-
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сти ту ци о нал ни раз вој Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво-
ји не. У пр вој гла ви (стр. 11-27) као што је и ло гич но, из ло же не 
су осно ве ин те лек ту ал не сво ји не у ком де лу се раз ма тра ју раз ло зи 
ко ји оправ да ва ју на ста нак и раз вој ин те лек ту ал не сво ји не, од но-
сно пра ва фи зич ких и прав них ли ца на ин те лек ту ал ној сво ји ни. На 
овом ме сту су, та ко ђе, ана ли зи ра на и раз ли чи та те о риј ска схва та ња 
о пра ву сво ји не уоп ште, ње ним ка рак те ри сти ка ма, зна ча ју, уло зи и 
по том пој мов но од ре ђи ва ње пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, ње них 
ка рак те ри сти ка, уло ге и зна ча ја у са вре ме ним при вред ним од но си-
ма. И на кра ју ове гла ве из ло же на је ре гу ла ти ва Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је СТО (чи јем члан ству и на ша др жа ва те жи) у обла сти 
ин те лек ту ал не сво ји не.

Дру га гла ва (стр. 28-25) се ба ви раз ли чи тим аспек ти ма ор-
га ни за ци је и устрој ства Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну 
сво ји ну. Ана ли зи ра на је Кон вен ци ја о ус по ста вља њу Свет ске ор-
га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну из 1967. го ди не. На осно ву 
овог ме ђу на род ног до ку мен та из вр ше на је пре ци зна и ар гу мен то-
ва на прав на ана ли за ор га ни за ци је, над ле жно сти и де ло круг ра да 
ове ме ђу на род не ор га ни за ци је, као и ор га ни за ци о на струк ту ра ове 
ор га ни за ци је ко ју чи не: Ге не рал на скуп шти на, Кон фе рен ци ја, Ко-
ор ди на ци о ни од бор, Ме ђу на род ни би ро (као се кре та ри јат ове ор-
га ни за ци је) и ге не рал ни ди рек тор те на чин фи нан си ра ња ње них 
ак тив но сти ко ји чи не два одво је на бу џе та: а) бу џет за за јед нич ке 
тро шко ве и б) бу џет кон фе рен ци је. На ша др жа ва је по ста ла чла ни-
ца ове ор га ни за ци је 1973. го ди не пот пи си ва њем и ра ти фи ка ци јом 
на ве де не кон вен ци је.

У тре ћој гла ви (стр. 46-199) ко ја пред ста вља нај зна чај ни ји и 
нај о бим ни ји део ове мо но гра фи је аутор је ана ли зи рао са др жи ну и 
деј ство ви ше ме ђу на род них уго во ра ко ји ма је уре ђе на на јед но о-
бра зан на чин за шти та ин те лек ту ал не сво ји не у свим др жа ва ма ко је 
су при хва ти ле њи хо ве од ред бе. Овим кон вен ци ја ма је при сту пи ла 
и Ре пу бли ка Ср би ја. Ту су из ло же не ка рак те ри сти ке број них ме-
ђу на род них до ку ме на та на осно ву ко јих је и на ша др жа ва уре ди ла 
број не од но се у сфе ри уре ђи ва ња и за шти те ин те лек ту ал не сво ји не 
у це ло сти или по је ди них ње них де ло ва (аутор ско пра во, из во ђач ко 
пра во, пра во жи га, озна ка ге о граф ског по ре кла, па тент и сл). Та ко 
су на овом ме сту из ло же не и де таљ но ко мен та ри са не сле де ће ме-
ђу на род не кон вен ци је ко је ула зе у област ме ђу на род ног тр го вин-
ског пра ва: 
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1) Берн ска кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет них де ла 
(из 1886. го ди не ко ја је до пу ње на ви ше пу та, а по след њи пут 1971. 
го ди не у Па ри зу) –  ко ја уре ђу је сво јин ске од но се у обла сти умет-
но сти и књи жев но сти,  

2) Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ин ду стриј ске сво ји не (из 
1900. го ди не ко ја је до пу ња ва на ви ше пу та, а по след њи пут 1967. 
го ди не) ко ја ус по ста вља осно ве за уре ђе ње и прав ну за шти ту ин-
ду стриј ске сво ји не (па тен ти, мо де ли, жиг, име и озна ка по ре кла, 
су зби ја ње не ло јал не кон ку рен ци је), 

3) Ли са бон ски анан жман о за шти ти озна ка по ре кла и њи хо вом 
ме ђу на род ном ре ги стро ва њу из 1958. го ди не (из ме њен 1979. го-
ди не) ко јим се до пу њу је са др жи на и на чин за шти те ин ду стриј ске 
сво ји не у де лу озна ка по ре кла про из во да из дру гих др жа ва,  

4) Ма дрид ски спо ра зум о су зби ја њу ла жних и пре вар них озна-
ка по ре кла на про из во ди ма из 1891. го ди не, ко ји је до пу ња ван ви-
ше пу та, а по след њи пут 1958. го ди не, 

5) Ха шки спо ра зум о ме ђу на род ном при ја вљи ва њу узо ра ка и 
мо де ла из 1960. го ди не,

6) Ло карн ски спо ра зум о уста но вље њу ме ђу на род не кла си фи-
ка ци је ин ду стриј ских узо ра ка и мо де ла (ди зај на) из 1968. го ди не,

7) Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти умет ни ка из во ђа ча, 
про из во ђа ча фо но гра ма и уста но ва ра ди о ди фу зи је из 1961. го ди не,

8) Кон вен ци ја о за шти ти про из во ђа ча фо но гра ма од нео вла-
шће ног умно жа ва ња њи хо вих фо но гра ма из 1971. го ди не и на кра ју

9) Уни вер зал на кон вен ци ја о аутор ском пра ву из 1952. го ди не 
(ко ја је из ме ње на 1971. го ди не) као основ ни акт на осно ву ко јег 
по је ди не др жа ве у свом на ци о нал ном за ко но дав ству ус по ста вља ју 
ефи ка сан си стем за шти те аутор ског и срод них пра ва.

По ред из ла га ња, опи са и ана ли зе ре ше ња ина у гу ри са них на ве-
де ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма аутор је знат ну па жњу и ме сто 
у свом ра ду по све тио и кри тич ном освр ту на та ква ре ше ња, ука зу-
ју ћи на њи хо ву не до след ност или про бле ме у при ме ни у за ко но-
дав ству и прак си по је ди них др жа ва.

Де таљ на и ар гу мен то ва на ана ли за на ве де них ме ђу на род них 
до ку ме на та у обла сти ин те лек ту ал не сво ји не је до пу ње на у че твр-
том де лу (стр. 200-238) ко ја се од но се на ин тер пре та ци ју и ана ли зу 
Спо ра зу ма о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
ко ји је кре и ран у окви ру ГАТТ-а. Ра ди се о по ку ша ју да се на ме ђу-
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на род ном ни воу по ста ве осно ве је дин стве не прав не за шти те про-
ме та (про да је, ку по ви не, за ме не и слич них тран сак ци ја) по је ди них 
пред ме та (пра ва) у окви ру ин те лек ту ал не сво ји не.

И ко нач но, по след њи део ове мо но гра фи је но си на слов 
„Област де ло ва ња и до са да шња де лат ност Свет ке ор га ни за ци је за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну“ (стр. 239-289). Ов де је аутор ана ли зи рао 
ре ше ња ко ја су ус по ста вље на кон вен ци јом ко јом је осно ва на ова 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не ука-
зу ју ћи на про бле ме у при ме ни по је ди них ре ше ња услед од би ја ња 
не ких др жа ва да од ре ђе не од ред бе уне су у сво је на ци о нал но за ко-
но дав ство, од но сно да иста при ме њу је у прак си пру жа ју ћи на тај 
на чин пот пу ну и све о бу хват ну за шти ту ин те лек ту ал ној сво ји ни у 
це ло сти или по је ди ним ње ним пра ви ма.  

Ана ли зи ра ју ћи прав ни по ло жај и де ло ва ње Свет ске ор га ни за-
ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну аутор ука зу је на основ не на зна ке и 
усло ве за кре и ра ње де ло ва ња ове ме ђу на род не ор га ни за ци је, као и 
њен исто риј ски раз ви так. По том сле ди де таљ но и ар гу мен то ва но 
об ја шње ње основ них обла сти де ло ва ња ове ор га ни за ци је као што 
су а) књи жев ни, умет нич ки и на уч ни ра до ви (ства ра ла штво), б) из-
во ђач ко пра во, в) фо но гра ми и еми то ва ње, г) про на ла сци у свим 
обла сти ма људ ског де ло ва ња, д) на уч на от кри ћа, ђ) ин ду стриј ски 
ди зајн, е) тр го вач ке и сер ви сне озна ке, ж) жи го ви, з) ко мер ци јал ни 
на зи ви, и) за шти та од не ло јал не кон ку рен ци је и ј) па тен ти. По том 
сле ди де таљ на ана ли за основ них пра ва ца да љег раз во ја и ци ље ва 
Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну на по чет ку тре ћег 
ми ле ни ју ма по ста вља ју ћи на тај на чин и осно ву за да љи раз вој ме-
ђу на род ног пра ва ин те лек ту ал не сво ји не уоп ште, а та ко ђе и у на-
ци о нал ном за ко но дав ству.

У из ла га њу ове ве о ма сло же не и обим не ма те ри је ко ја је ве за на 
за ме ђу на род но прав ну ин те лек ту ал ну сво ји ну и над ле жно сти ме-
ђу на род не ор га ни за ци је у тој обла сти, ње ну ор га ни за ци о ну струк-
ту ру и де ло ва ње, аутор је ве што ко ри стио сву рас по ло жи ву до ма ћу 
и на ро чи то ино стра ну ли те ра ту ру, као и ак ту ел ну прак су што има 
ве ли ку упо треб ну и прак тич ну вред ност. 

Рад је пи сан јед но став ним и ра зу мљи вим струч ним прав нич-
ким је зи ком, ла ким и до па дљи вим сти лом што га чи ни из у зет но 
по год ним за по и ма ње и раз у ме ва ње по сма тра не ма те ри је уре ђе-
ња и за шти те пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. По сво јој са др жи ни, 
оби му и на чи ну тре ти ра ња, као и про ду бље но сти по сма тра них 
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те ма, уоче ним пи та њи ма и про бле ми ма, као и на чи ном њи хо вог 
раз ре ше ња, то је је дан ана ли тич ко-син те тич ки ства ра лач ки рад ко-
ји од ра жа ва не са мо ви сок сте пен по зна ва ња ма те ри је из обла сти 
за шти те и уре ђе ња ин те лек ту ал не сво ји не у ме ђу на род ној за јед-
ни ци и на ци о нал ном за ко но дав ству, већ и из ван ре дан пе да го шки 
при ступ. Ове од ли ке уз по сто ја ње број них ори ги нал них гле ди шта 
ауто ра у те о риј ском и прак тич ном раз ре ша ва њу по је ди них пи та ња 
ко ја су ве за на за ин те лек ту ал ну сво ји ну у це ло сти или по је ди не 
ње не сег мен те (аутор ско пра во, пра во па тен та, жи га или про на ла-
ска и сл.) чи не овај рад не са мо ин те ре сант ним и ко ри сним за сва-
ког чи та о ца, већ и по доб ним за обра зо ва ње сту де на та, па га пре по-
ру чу је мо нај ши рој чи та лач кој јав но сти. 
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Се ло као пред мет на уч ног ис тра жи ва ња и при сту па стра те ги ји 

ње го вог раз во ја ду го је би ло ам би ва лент но схва та но: по ли ти ча ри 
су вер бал но ис ти ца ли зна чај по љо при вре де и се ља штво као здрав, 
мен тал но и фи зич ки, део срп ског на ро да, али у пе ри о ду кри зе и 
санк ци ја 90-их го ди на про те клог ве ка, оп ста нак ста нов ни штва био 
је за сно ван на еко ном ском ис цр пљи ва ју и уна за ђи ва њу се ла. уме-
сто но ве стра те ги је фар мер ског раз во ја по љо при вре де, при ва ти за-
ци ја по сле 2000. го ди не до ве ла је до енорм но ве ли ких по се да ко је 
су ку пи ли круп ни ка пи та ли сти, док је ста тус ма лих и сред њих зе-
мљо по сед ни ка и да ље пре пу штен сти хи ји.

Ис тра жи вач у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је др Дра ган Мар-
ко вић при па да ма лом бро ју еко но ми ста ко ји су си сте ма тич но ба ве 
се лом: еко ном ским, кул тур ним, по ли тич ким, рад ним, фи нан сиј-
ским, све у куп но раз вој ним пи та њи ма се ла. Се ло је то ком че ти-
ри де це ни је со ци ја ли зма би ло схва та но као ре зер вни из вор рад не 
сна ге за ин ду стри ју. То је био слу чај са тр жи шним при вре да ма и 
у раз ви је ним зе мља ма у прет ход ним фа за ма раз во ја ка пи та ли зма; 
мла до ста нов ни штво ми гри ра ло је у гра до ве ра ди за по шља ва ња у 
ин ду стри ји, сти ца ња бо љег дру штве ног ста ту са пу тем за по сле ња 
ко је је бо ље дру штве но вред но ва но. Дру штве не на у ке, по себ но со-
ци о ло ги ја у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма сма тра ле су се ло 
но си о цем кон зер ва тив них схва та ња. Ола ко је по ти сну та из се ћа ња 
ве ли ка гру па по ли ти ча ра ро дом са се ла, на род них три бу на, а да 
се не го во ри о умет ни ци ма-пе сни ци ма, пи сци ма, ли ков ним умет-
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ни ци ма по ре клом се ла., ко ји су ју го сло вен ску умет ност свр ста ли 
ме ђу нај зна чај ни је умет но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка.

За не ма ри ва ње стра те ги је раз во ја се ла у про це су тран зи ци је 
од ра зи ла се у струч ној и на уч ној ли те ра ту ри: ча со пи си о се лу су 
уга ше ни, ве о ма су рет ке књи ге ко је на про блем ски на чин отва ра ју 
пи та ња раз во ја се ла у 21. ве ку, на уч ни ску по ви о овим про бле ми ма 
се не одр жа ва ју. Уто ли ко је зна чај ни ја озбиљ на и зна лач ки на пи са-
на књи га на уч ног са вет ни ка у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је Дра-
га на Мар ко ви ћа Селонамаргинамаполитике. Сам на слов књи ге 
су ге ри ше кри тич ки став ауто ра, а и да ве ћи део дру штва по сма тра 
се ло као из вор хра не, а не као ва жну за јед ни цу ко ја има еко ном-
ски зна чај, со ци о ло шка и кул тур на обе леж ја. На сло ви по гла вља у 
књи зи ис ка зу ју ста во ве ауто ра о нео п ход ним ре фор ма ма се ла: “Де-
мо но по ли за ци ја по ли ти ке у функ ци ји со ци ја ли за ци је се ла (стр. 11-
30), “Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во ја 
се о ске са мо у пра ве” (стр. 31-49), “Се о ска са мо у пра ва у функ ци ји 
раз во ја се ла“ (стр. 51-111), “Пер спек ти ве остан ка и раз во ја се ла” 
(стр. 113-122), “Пер спек ти ве ег зи стен ци је мла ђих на се лу” (стр. 
1-142),”Де мо кра ти за ци ја кул ту ре у функ ци ји раз во ја се ла” (стр. 
131-142), “На уч на до стиг ну ћа и тех но ло шке ино ва ци је у функ ци ји 
раз во ја се ла” (стр. 143-156), “Со ци о ло ги ја упра вља ња раз во јем се-
ла” (стр. 157-165), Иза бра на ли те ра ту ра (стр. 179-181).

Дра ган Мар ко вић до бро по зна је при вред не и дру штве не про-
бле ме се ла. Глав не про бле ме се ла у Ср би ји ис та ка је већ у уво ду 
књи ге:” Глав на коч ни ца со ци јал но-еко ном ског пре о бра жа ја се ла 
су по вла шће ни но си о ци еко ном ског и по ли тич ког мо но по ла, ко ји 
на уч но-тех но ло шку ре во лу ци ју под ре ђу ју сво јим мо но по ли стич-
ким ци ље ви ма, бло ки ра ју со ци јал но-еко ном ске про ме не и се ља ка 
за др жа ва ју у по да нич кој по зи ци ји по ти ску ју ћи га на мар ги ну дру-
штве них зби ва ња и др жав не по ли ти ке”(стр. 1). Аутор се и у ра ни-
је об ја вље ним на уч ним ра до ви ма, члан ци ма и књи га ма, кри тич-
ки од ре дио пре ма гло ба ли за ци ји, као про це су оси ро ма ше ња се ла 
и се ља штва на гло бал ном пла ну. Ова нај но ви ја књи га је ар гу мент 
у при лог те зи да одр жи ви раз вој се ла као но ви па ра ме тар раз во-
ја, ни је пи та ње одр жа ва ња се ла и се ља штва, већ је услов и ба за 
раз во ја срп ског дру штва. За то Мар ко ви ће ва кри ти ка гло ба ли за ци-
је ни је иде о ло шки за сно ва на, ни је остра шће на, већ је про ми шље-
на на осно ву по зна ва ња еко ном ских, со ци о ло шких и по ли тич ких 
чи ње ни ца о се лу. За овог ауто ра па ра ме тар раз во ја се ла у тран зи-
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ци ји су ре зул та ти и сла бо сти прет ход ног со ци ја ли стич ког мо де ла 
се ла и по љо при вре де у Ју го сла ви ји и Ср би ји као јед ној од ње них 
та да шњих ре пу бли ка:” Ка ко је ко ло ни јал ном тран зи ци јом то чак 
исто ри је окре нут уна зад, и са вре ме ни и тра ди ци о нал ни и об ли ци 
се о ске са мо у пра ве се по ти ску ју. Про из вод ња се сма њу је, при хо ди 
опа да ју, а фи скал на за хва та ња се по ве ћа ва ју чи ме се мо гућ но сти за 
сло бод но удру жи ва ње ума њу ју. Ко ло ни јал ној по ли ти ци не иде на 
ру ку да се се љак удру жу је, да не што сам пе тља и бу ни се про тив 
др жа ве. Иако је пре пу штен са мом се би, све се чи ни да се за др жи 
у па сив ној по зи ци ји, да ми ру је и ами ну је др жав ној по ли ти ци. Са 
опа да њем по љо при вред не про из вод ње опа да и лич ни и дру штве-
ни стан дард на се лу. Раз вој не ам би ци је је ња ва ју, са мо до при но си 
се сма њу ју, са мо у прав не ак тив но сти за ми ру, ло кал ну са мо у пра ву 
гу ши би ро крат ска упра ва” (стр. 2 2 ) .

Иако је со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја про грам ски по чи ва ла на 
оства ри ва њу пра ва и сло бо да рад ни ка и се ља ка, Мар ко вић на во ди 
по да так ко ји је да нас мно ги ма не по знат : “Се љак је у Са ве зу ко му-
ни ста био ин те ре сан тан са мо као по слу шни из вр ши лац пар тиј ских 
ди рек ти ва, а кад се бо рио за сво је ин те ре се, од стра њи ван је. Од 
1946. до 1971. го ди не из Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је ис кљу че но 
је око 200 хи ља да се ља ка” (стр. 24). Си стем је већ та да из гу био по-
ве ре ње се ља ка, а по сте пе но је из гу био и ле ги ти ми тет. Се ља штво је 
при хва ти ло тран зи ци ју оче ку ју ћи по вра ћај оних по љо при вред них 
по се да ко ји су по за ко ни ма из 1945. го ди не би ли на ци о на ли зо ва-
ни као зе мљи шни ви шак. Го ди не 1990. до нет је пр ви устав ко јим 
је по но во уве де на тр жи шна при вре да и ви ше стра нач ке на срп ску 
по ли тич ку сце ну. Аутор под се ћа да је не прав да учи ње на се ља ци ма 
ко ји су би ли ма сов ни уче сни ци На род но о сло бо ди лач ког ра та, по-
за дин ских на род но о сло бо ди лач ких од бо ра, а по сле ра та са мо сим-
бо лич ки су би ли за сту пље ни у ор га ни ма вла сти. И по сле по ли тич-
ких про ме на 2000. ути цај се ља ка на до но ше ње ва жних по ли тич ких 
од лу ка је ма ли: “Од ан ке ти ра них по љо при вред ни ка 2008. го ди не 
око 52% од го во ри ло је да има ју ма ли, а пре ко 30 % да не ма ју ни ка-
кав ути цај на од бор ни ке и по сла ни ке” (стр. 26).

Ду го трај на исто ри ја дру шта ва у ко ји ма је др жа ва би ла пред-
ста вља на као по ре зник, а не са ве зник се ља ка у по ве ћа њу про из-
вод ње и по бољ ша њу жи во та се о ског ста нов ни штва, ство ри ла је 
не по ве ре ње се ља штва пре ма др жа ви. Исто риј ски екс кур си ко је 
чи ни аутор у по је ди ним де ло ви ма књи ге по треб ни су да би се пот-
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пу ни је схва ти ли тран зи ци о ни про бле ми се ла. У по гле ду ње го вог 
ста ва да је по ве ћа на по тро шња би ла «ма мац» за се о ско ста нов ни-
штво, под се ћа мо да је по тро шња ге не ра тор про из вод ње, уко ли ко 
се ра ди о до ма ћим про из во ђа чи ма. Та ко ђе, по бољ ша ње ко му нал-
не ин фра струк ту ре је ре зул тат ло кал них са мо до при но са се о ског 
ста нов ни штва (пу те ви, осве тље ње, во до во ди, ка на ли за ци ја, али су 
шко ле и здрав стве не уста но ве у са мим се ли ма бит но до при не ли 
по бољ ша њу здра вља и про ду жет ку жи во та се о ског ста нов ни штва 
у пе ри о ду пре 1990. го ди не. Тр жи шна при вре да и си ро ма штво де-
лу ју у су прот ном сме ру - се о ско ста нов ни штво ста ри, бе ла ку га је 
већ ду го при сут на и на се лу,

Дра ган Мар ко вић при па да ма ло број ним ауто ри ма ко ји су 
сту ди о зно ис тра жи вач ки пра ти ли про бле ме се ла и се о ског 
ста нов ни штва, те је је дан од рет ких ко ји је схва тио да, су-
штин ски, су коб гра да и се ла ни ка да ни је пре ва зи ђен. Ово је 
про блем ду гог тра ја ња по ти снут ре ша ва њем др жав них и по-
ли тич ких пи та ња као при о ри тет них. Овај не раз ре ше ни про-
блем пре нет је из со ци ја ли зма у дру штво у тран зи ци ји: при ва ти-
за ци ја је до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је при вре де Ср би је. Ти ме 
је пре ки нут тех но ло шки ин пут ин ду стриј ских ино ва ци ја у по љо-
при вред ну про из вод њу

Аутор ис ти че да су на по ли тич ком пла ну ја сно ви дљи ве сра-
зме ра еко ном ске сна ге се ла и ја ча ње ло кал не са мо у пра ве «Се о ске 
ло кал не са мо у пра ве има са мо уко ли ко има сред ста ва за сло бод-
но удру жи ва ње, а уко ли ко се она фи скал ним за хва та њем ума њу-
ју, и са мо у пра ва се су жа ва због фи скал ног фи нан си ра ња. Ствар не 
са мо у пра ве не ма већ на ни воу оп шти не, или је има са мо то ли ко 
ко ли ко се оп штин ски про бле ми ре ша ва ју пу тем са мо до при но са 
(стр. 49). Из на ве де ног Мар ко вић је за кљу чио «да уме сто да убр за, 
тран зи ци ја је ус по ри ла, и го то во за у ста ви ла ин ду стри ја ли за ци ју и 
ур ба ни за ци ју се о ских под руч ја. Основ ни узрок то ме је упра во у 
спу та ва њу ма сов не сло бод не ини ци ја ти ве» (стр. 52). Са из ве сном 
иро ни јом, ко ја има по кри ће у ре ал ном оси ро ма ше њу и ци ви ли за-
циј ском за о ста ја њу се ла у Ср би ји у про те кле две де це ни је, аутор 
ис ти че: «По ја ви ли су се но ви ду ше бри жни ци у ли цу по ли тич ких 
стра на ка, ко ји би да ра ди соп стве не вла да ви не, у све му усре ћу ју 
сво је по да ни ке, не до пу шта ју ћи да ма ло и они са ми о сво јој сре ћи 
бри ну» (стр. 54). Да би се спре чи ло ма сов но оту ђи ва ње сред ста ва 
ра да, ве ли ке ма ши не, си сте ми за на вод ња ва ње и др) нео п ход но је 
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да се о ске за дру ге бу ду сво јин ски тран сфор ми са не, та ко да за дру ге 
по ста ну ак ци о нар ска дру штва. Тек са том тран сфор ма ци јом мо гу-
ће је њи хо во отва ра ње пре ма за дру га ма стра них зе ма ља, од ко јих 
су изо ло ва не го ди на ма, и усва ја ње но вих ис ку ста ва у ор га ни зо ва-
њу, на чи ну ра да и фи нан си ра њу. Тр жи шна при вре да отво ри ла је 
про цес укруп ња ва ња зе мљи шних по се да, а Дра ган Мар ко вић отва-
ра пи та ње да љег жи во та и ра да ма лих и сред њих по љо при вред них 
про из во ђа ча. Енорм ни по се ди круп них ка пи та ли ста ко ји су сте че-
ни по сле 2000. го ди не дик ти ра ће мо но пол ске це не по љо при вред-
них про из во да. Ово је до вољ но јак раз лог за удру жи ва ње ма лих 
зе мљо по сед ни ка у зе мљо рад нич ке за дру ге, као об лик удру жи ва-
ња сред ста ва ра да и ка пи та ла. Аутор пред ла же и осни ва ње по љо-
при вред них ште ди о ни ца, ко је ће за шти ти ти се ља ке од зе ле на шких 
усло ва кре ди ти ра ња. Аутор до бро по зна је еко ном ске и фи нан сиј-
ске про бле ме на шег се ла та ко да за кљу чу је: «Уко ли ко се ља ни сред-
ства за за јед нич ке по тре бе са ми удру жу ју, не ма ни ка квог оправ да-
ња да им се она за те исте по тре бе при сил но од у зи ма ју» (стр. 63). 
За то на слов јед ног тек ста у књи зи «Пер спек ти ве по љо при вре де и 
се ла је у за дру гар ству» (стр. 65. и да ље) исто вре ме но ис ка зу је ње-
го во уве ре ње и прак тич но са зна ње да је то је ди ни из лаз се ла из 
са да шњег си ро ма штва, ни ске ефи ка сно сти про из вод ње и ра сту ћих 
ре ги о нал них не јед на ко сти. По сто је раз ли чи ти об ли ци удру жи ва ња 
сред ста ва - са со ли дар ном од го вор но шћу, са огра ни че ном од го вор-
но шћу, али за дру гар ство је оп ста ло и у усло ви ма свет ске еко ном-
ске кри зе.

Књи га Дра га на Мар ко ви ћа Селонамаргинамаполитикеотва-
ра бит на пи та ња са да шњег и бу ду ћег раз во ја Ср би је. Ка да би по-
сто ја ла оп шта стра те ги ја при вред ног раз во ја, из воз хра не био би 
стра те шки при о ри тет. Сва пи та ња ко ја је отво рио, ана ли зи рао и 
да вао пред ло ге и ре ше ња аутор књи ге, уте ме ље на су у ре ал ним 
мо гућ но сти ма и по тре ба ма ста нов ни штва. Ова не ре ше на пи та ња 
де ма го шки су ис ко ри сти ле по је ди не по ли тич ке стран ке да би при 
ву кле се ља ке у сво је члан ство. За пар ти је у ви ше стра нач ком си-
сте му се ља штво је би ло са мо гла сач ка ма ши не ри ја. Аутор ис ти че 
да два де сет го ди на по об на вља њу ви ше стра нач ког пар тиј ског си-
сте ма, у Ср би ји не по сто ји аутен тич на стран ка ко ја би за сту па ла 
зе мљо рад ни ке. Сто га је ње го ва кри тич ка свест, иро ни ја, па и из-
ве сна гор чи на и ре зиг на ци ја оправ да на, јер до бро по зна је ре сур се 
и по тен ци ја ле срп ског се ла, ко ји ни су до бро ис ко ри шће ни. Ова по 
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оби му не ве ли ка књи га ва жни ја је за при вре ду и по ли ти ку Ср би је 
од мно гих лук су зно опре мље них исто ри ја и еко ном ских исто ри ја 
стра них зе ма ља ко је су из да ва чи пре ве ли и об ја ви ли по след њих го-
ди на. За пра во, ова мо но гра фи ја по зи ва ли де ре и по ли тич ку ели ту 
зе мље да те ме љи то пре и спи та ју свој од нос пре ма се лу и по љо при-
вре ди - на да мо се да ће се то до го ди ти пре не го што Ср би ја бу де 
по че ла да уво зи пше ни цу и не ке дру ге стра те шке про из во де.
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157. 
Љу би те љи ма пи са не ре чи др Зо ран Ми ло ше вић ну ди још јед-

ну сво ју књи гу под на сло вом „Свет без за па да – при лог про у ча ва-
њу по ли тич ких про це са у све ту и Ср би ји“. Са др жај тек ста у књи зи 
из ло жен је у че ти ри це ли не. Књи га је оби ма 157 стра ни ца. У тек-
сту је об ра ђе на те ма ти ка, ко ја је по себ но ак ту ел на не са мо за на-
шу зе мљу, а вре мен ски је те жи шно ло ци ра на на пе ри од про те клих 
пет на е стак го ди на. Аутор на за ни мљив, али пре све га објек ти ван 
на чин раз ма тра про бле ма ти ку ве за ну за по ло жај и уло гу за па да у 
све ту.

Аутор је из нео су ду јав но сти моћ по ли тич ких су бје ка та, а по-
себ но САД, Европ ске уни је и НА ТО-а о ко јој по сто је раз ли чи ти 
ста во ви. Је дан од тих ста во ва за сту па ју пла ће ни про па ган ди сти и 
ло би сти ко ји нај че шће при ка зу ју ства ри она кви ма ка ко се од њих 
тра жи и ка ко им од го ва ра. Дру ге ста во ве за сту па ју кри тич ки ин те-
лек ту ал ци ко ји из чи сте љу ба ви пре ма исти ни ана ли зи ра ју и оба ве-
шта ва ју струч ну јав ност и јав но мње ње о ствар ном ста њу ства ри.

У пр вом де лу из но си за блу де ве ли ког ауто ра Бже жин ског ко ји 
је опи сао свет без ру са као свет веч ног ми ра и бла го ста ња. Ме ђу-
тим, аутор ува жа ва став Се дри ка Му ра ко ји оце њу је да је Аме ри ка 
по сле 1991. го ди не би ла је ди на свет ска си ла, ко ја је до сти гла свој 
зе нит, али је на па дом на Ирак за по чео пут ње не про па сти. Пад ње-
не вој не мо ћи за по чео је 8. ав гу ста 2008. го ди не ка да је гру зиј ски 
пред сед ник  на ре дио агре си ју на Ју жну Осе ти ју, при че му су гру-
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зиј ске сна ге би ле об у ча ва не од стра не аме рич ких вој них екс пе ра та, 
а има ли су и њи хо ву зна чај ну ло ги стич ку по др шку. Еко ном ску моћ 
САД гу бе по сле 15. сеп тем бра 2008. го ди не ка да је бан кро ти ра ла 
бан ка Лех ман Бро терс ко ја је у про паст по ву кла пре ко 1110 ба на ка. 
Свет ска еко ном ска кри за је уни шти ла пре ко 40 три ли о на до ла ра у 
це лом све ту, а ду го ви САД су по ра сли са 42 бру то на ци о нал на до-
хот ка на 60 или 80 по сто. Због то га сла бље ње еко ном ске мо ћи по-
вла чи за со бом и гу бље ње по ли тич ко – ди пло мат ске мо ћи и „ме ке 
си ле“ (дру штве но кул тур на моћ).

Да љем уру ша ва њу аме рич ке мо ћи до при но си до лар ко ји је за 
по след њих 8 го ди на из гу био ви ше од че твр ти не сво је вред но сти 
због че га аутор на во ди  из ја ву но бе лов ца о по тре би ус по ста вља-
ња но вог свет ског ре зер вног ва лут ног си сте ма ко ји ће за ме ни ти 
до лар „др ве ну нов ча ни цу“. Не што слич но, ис ти че аутор, се де ша-
ва и са евром, а нај бо љи по ка за тељ за то је Есто ни ја. Одва ја њем 
од Со вјет ског Са ве за еко но ми сти ма ни да нас ни је ја сно ка квом то 
ма ги јом вла да про за пад но ори јен ти са на ми сли да ожи ви при вре ду 
зе мље. Осим то га, ни ко не мо же да ка же за ко ли ко ће се ме ња ти 
естон ска кру на у евро – по ком кур су. Аутор за па жа да је по сле 
из бо ра 2007. го ди не естон ска еко но ми ја ста ја ла добрo, али је за 
пре ла зак на евро би ло по треб но ин фла ци ју сма њи ти на 2 %. То је 
би ло јед но став но ура ди ти да су евро а тлан ти сти до зво ли ли вла ди 
да од сту пи од прин ци па нео ли бе рал не еко но ми је. Вла да је сле ди ла 
ино стра не са ве те по ве ћа ња ак ци за на наф ту и пре ра ђе ви не од наф-
те што је иза зва ло са свим су прот не ефек те због че га Есто ни ја ни је 
пре шла на евро. 

Из исто ри је Европ ске уни је по зна то је да она ни је у евро – зо-
ну при ми ла ни јед ну др жа ву чи ја је еко но ми ја у па ду због че га 
ста нов ни ци Есто ни је по ста ју жр тве на јаг њад, од но сно због нео-
ли бе рал не по ли ти ке сво је вла де. Да кле, чи ње ни ца је да је кон цепт 
нео ли бе рал не при вре де у си ла зној пу та њи што се ви ди из при ме ра 
САД и Есто ни је, а чи ње ни ца је да ме ђу др жа ва ма уни је има оних 
ко је по пут Есто ни је же ле у евро – зо ну ко је та ко ђе по ста ју „жр тве 
евра“ по што вла де сле по спро во де евро-уни јат ску по ли ти ку, ко ја је 
очи глед но гу бит нич ка и на ште ту соп стве не по пу ла ци је. На истом 
ме сту аутор ис ти че по сто ја ње дру ге стра не – Ки не, са са свим дру-
га чи јим по ли тич ким си сте мом ко ја из во ди свет из кри зе. Од но сно, 
пр ви пут у по след њих сто го ди на по ја вљу ју се ве ли ке, ве о ма на-



стр:465-470.

- 467 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

се ље не др жа ве ко је се бр зо раз ви ја ју, тај про блем ни САД, а ни 
За пад не мо гу да ре ше. Ове др жа ве, не гу ју ћи ме ђу соб ну са рад њу, 
исто вре ме но, не са мо да сла бе од но се са За па дом, већ и од ба цу-
ју за пад но цен трич ни ме ђу на род ни си стем. Та ко За пад, а по себ но 
САД, гу бе свој зна чај. Ука зу је и на за блу де о НА ТО-пак ту, ко ји по 
ми шље њу ауто ра тре ба са свим од ба ци ти из са свим прин ци пи јел-
них раз ло га – по што је он ин стру мент одр жа ва ња не пра вед ног „но-
вог свет ског по рет ка“, од но сно стра те шко оси гу ра ње бо га тих од 
си ро ма шне ве ћи не. Дру гим ре чи ма, ако би Ср би ја ушла у НА ТО 
то зна чи це мен ти ра ње оти ма ња Ко сме та, слом Ре пу бли ке Срп ске, 
од но сно при ста нак на му сли ман ску хе ге мо ни ју у БиХ и ти ра ни-
са ње и ет нич ко чи шће ње јед ног де ла свог на ро да. Да ље, то зна чи 
уче ство ва ње у евен ту ал ном на па ду на Ру си ју или не ку дру гу не-
за ви сну и сло бо до љу би ву зе мљу. Аутор ис ти че да пи та ње ула ска 
у НА ТО ни је (са мо) пи та ње др жав не без бед но сти. Пи та ње ула ска 
у НА ТО-пакт је, пре све га, пи та ње уло ге ра та и вој ног апа ра та у 
све ту и код нас. Због то га наш ула зак у НА ТО по ста вља пред из бор 
би ти у ва зал ном од но су пре ма „но вом свет ском по рет ку“ или се 
за ла га ти за за јед нич ки жи вот и не за ви сан и пра ве дан раз вој свих 
и сва ко га. Та ко нпр. и са ми од но си Ру си је и НА ТО-а по сле сло ма 
АААР-а ула зе у фа зу тзв. „де мо крат ског ро ман ти зма“ ко ји ни је ду-
го тра јао. Бом бар до ва ње СРЈ 1999. го ди не ро ман ти ку је пре тво ри-
ло у сва ђу и су коб. Кул ми на ци ја су ко ба је крат ко трај ни рат из ме ђу 
Гру зи је и Ру си је у ко ме је пр ва, иако при пре ма на од Аме ри ка на ца 
и НА ТО офи ци ра, по ра же на до но гу. Слич на си ту а ци ја је и са НА-
ТО-ом у Ав га ни ста ну где њи хо ви ге не ра ли и да нас стал но тра же 
но ве вој ни ке ка ко би се из бе гао по раз. Ме ђу тим, ин фор ми са ња о 
на вод ним ус пе си ма НА ТО у Ав га ни ста ну ни су и је ди не об ма не уз 
са зна ње да НА ТО још ни јед ном ни је ма ни фе сто вао при ја тељ ство 
пре ма Ру си ји (до 2009. го ди не) Од но сно, НА ТО про ду жа ва да Ру-
си ју по сма тра као не при ја те ља и ни је ис кљу че но да се при пре ма 
за рат са њом.

У дру гом де лу аутор је сво је ин те ре со ва ње фо ку си рао на јед но 
од нај ва жни јих на уч них, ме диј ских и по ли тич ких пи та ња у све ту 
2009. го ди не – ку да во де ре фор ме ко је је за по че ла тур ска вла да. 
Ре фор ме су за по че те 2008. го ди не по сле вој не опе ра ци је у сек то ру 
Га зе од стра не Изра е ла због ко је је Тур ска за у зе ла кри тич ку по-
зи ци ју пре ма Изра е лу го во ре ћи да „до бар друг гре шке из го ва ра 
у ли це“. Но ва спољ на по ли ти ка Тур ске на зва на је нео о сма ни зам 
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(нео о то ма ни зам) а ка мен те ме љац по ста вљен је 2002. го ди не до ла-
ском Ер до га на и ње го ве пар ти је на власт. Кључ но у по ли ти ци Ер-
до га но вој је да је Тур ска ду жна да на у чи да ко ри сти сво је пред но-
сти, ду жна је да се тран сфор ми ше из пе ри фер не чла ни це НА ТО-а 
у је дан од цен та ра свет ске мо ћи. Кључ ове тран сфор ма ци је ле жи 
у осман ској про шло сти Тур ске. Нео о то ма ни сти сма тра ју да Тур ци 
но се исто риј ску од го вор ност за овај про стор и има ју оба ве зу да 
у ње му игра ју по себ ну уло гу при че му би се уре ђе ње Осман ског 
еко ном ског про стран ства вр ши ло по тур ском де мо крат ском обра-
сцу. Глав ни за да так – стра те ги ја Тур ске на Бал ка ну би би ла: за-
шти та ет нич ких Ту ра ка, за шти та му сли ман ске ма њи не и за шти та 
ин те ре са др жа ва ко је су при па да ле Ото ман ској им пе ри ји. Осно ва 
про ме не у тур ској по ли ти ци је са зна ње да се вре ме про ме ни ло, да 
је Тур ска до би ла на зна ча ју по сле не ко ли ко ва жних по ра за САД и 
НА ТО-а на Ју жном Кав ка зу, а на ро чи то са по ра зом Гру зиј ског про-
јек та и не мо ћи да се про ме ни по ли ти ка Ира на. Игра њем на кар ту 
Тур ске, САД ком пен зу ју сла бље ње соп стве них по зи ци ја.

У тре ћем де лу аутор ис ти че вра ћа ње Ру си је на Бал кан, тач ни-
је у Ср би ју кроз две ве ли ке ин ве сти ци је. Га со вод „Ју жни ток“ и 
ку по ви ну НИС-а, као и ру ски став по во дом те ри то ри јал не це ло-
ви то сти Ср би је, тач ни је пи та ње Ко сме та. Ауто ро ва ви зи ја по овом 
пи та њу, као и ви зи је дру гих ауто ра В. Ђу ри ћа, М. Кне же ви ћа и др., 
ни су на и шле на по др шку на ших ме ди ја и вла да ју ћих по ли тич ких 
пар ти ја. Ово ни је ни ма ло чуд но ка да зна мо да ов де не ки ма сме та 
чак и ру ска опе ра, ко ја је на ше На род но по зо ри ште про сла ви ла у 
све ту. Та ко ђе, аутор при ме ћу је да на ша Вла да исто вре ме но при-
хва та ЕУЛЕКС, иако је по зна то да Европ ска уни ја во ди по ли ти ку 
при зна ва ња Ко сме та као не за ви сне др жа ве, што иза зи ва сум ње у 
ис трај ност ове бор бе.

Исто вре ме но, За пад пра ти рас пад Ср би је, па су та ко Ка над ске 
по ште Вој во ди ну већ свр ста ле у не за ви сне пре ко о ке ан ске др жа ве.

Ин те ре сан тан је по да так ко ји аутор из но си на стр. 101 да ка-
да срп ски на уч ник об ја ви на уч ни рад у Ру си ји у Ср би ји се то не 
вред ну је, од но сно као да га ни је об ја вио. Аутор ис ти че и да је тра-
ди ци о нал ни срп ски све то сав ски (пра во слав ни) кул тур ни обра зац 
на пад нут од стра не За па да и до ма ћих ко смо по ли та, као и ње му 
под чи ње них ме ди ја и не вла ди ног сек то ра. У ве зи по ло жа ја Ру си-
на у Ср би ји ука зу је да ова на ци о нал на ма њи на, од но сно део ње не 
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ели те ко ја је осло ње на на укра јин ску по ли тич ку иде ју и уни јат ство 
као вер ско опре де ље ње стал но под гре ва осе ћа је угро же но сти од 
стра не Ср ба и Ср би је, не пре за ју ћи, при том, да сна жно увре ди 
пра во слав не Ср бе. Исто вре ме но гла са ју за ан ти срп ске и про е вр-
оп ске пар ти је, а и при ста ју да бу ду екс по нен ти за пад них цен та ра 
мо ћи (Ва ти ка на, Бри се ла)

У че твр том де лу аутор је на при ме ру јед не суд ске пре су де у 
Но вом Са ду из нео од но се ме ди ја и не са мо ме ди ја, пре ма ћи ри лич-
ном пи сму у Ср би ји и ра зним ма ни пу ла ци ја ма ко ји ма је из ло же-
на јав ност кроз тврд ње да ла ти ни ца пред ста вља оп ште при хва ће ну 
лин гви стич ку нор му. Аутор се пи та да ли по сто је де мо крат ске ин-
сти ту ци је у овој др жа ви ко је тре ба да ре ша ва ју ствар не про бле ме 
гра ђа на. Ука зу је и на чи ње ни цу да Аме ри кан ци у фил мо ви ма се бе 
пред ста вља ју као спа си о це све та би ло од те ро ри ста ко ји по се ду-
ју ну кле ар но оруж је или не ко дру го оруж је, би ло од ван зе ма ља ца 
или од ру ске и ки не ске ма фи је јер су сви дру ги на ро ди не спо соб-
ни да спре че ка та стро фе и не ста нак чо ве чан ства, са мо Аме ри кан-
ци има ју ка дро ве, тех ни ку и во љу да спа са ва ју свет. Ра ци о нал ним 
са гле да ва њем про бле ма аутор кон ста ту је: да су Аме ри кан ци (зло)
упо тре би ли филм да ши ре сво ју иде о ло ги ју и про па ган ду, си стем 
вред но сти и стил жи во та, про из во де сво је ин ду стри је (чак и вој не), 
што има пред знак ми ли та ри за ци је омла ди не.

Рад, пре све га, опо ми ње о мно гим зам ка ма и опа сно сти ма за-
па да ња у но ве без из ла зне си ту а ци је у ко је Ср би ја мо же до спе ти 
ин тен зи ви ра њем јед но стра них од но са са За па дом. Књи га је и апел 
про тив то та ли та ри зма, бе зал тер на тив не све сти, ми ре ња са суд би-
ном пот чи ња ва ња, због че га је ви ше не го до бро до шла у пе ри о ду 
по мањ ка ња и мар ги на ли зо ва ња срп ске на ци о нал не иде о ло ги је и не 
са мо ње.
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Глас српски, Београд/Бања Лука 1998.

Не дав но је на ја вље но ре принт-из да ње књи ге чу ве ног ба вар-
ског исто ри ча ра, со ци о ло га пра во сла вља и (на да све) ви зан то ло га 
Хан са-Ге ор га Бе ка (Hans-GeorgBeck) Византијскимиленијум (Das
Byzantinische Jahrtausend), об ја вље не на овим про сто ри ма 1998. 
го ди не у из да њу из да вач ких ку ћа Clio (Бе о град) и ГласСрпски (Ба-
ња Лу ка – Ре пу бли ка Срп ска). Књи га се про сти ре на 478 стра ни це 
тек ста (стр. 9-487), ћи ри лич ног пи сма, фор ма та А-5, твр дог по ве за 
(на пред њој ко ри ци по ве за на ла зи се мо за ик од луч не же не у хо ду 
ко ја на свом ле вом ра ме ну но си те рет, док се на по след њој стра ни-
ци ко ри ца на ла зи мо за ик по лу са ви је ног му шкар ца од сут ног по гле-
да ко ји ши ри пле те ну тор бу од ко но пље). 

Књи га се са сто ји од предговора (Пред го во ра за прво из да ње из 
1977. го ди не, и Пред го во ра за друго, до пу ње но, из да ње из 1994. го-
ди не), 9 (де вет) великиходељака и додатака на кра ју књи ге (Ода-
бранихтекстова, Белешкиибиблиографскихнапомена, Техничких
термина, Поговора и Индекса). Пр ва гла ва но си на слов: Увод и са-
сто ји се од две де о не це ли не: Хеленистичконаслеђе и Епохевизан-
тијскеисторије. Дру га гла ва на зва на је: Државаиустав, и са сто ји 
се од сле де ћих де ло ва: Римскимодел, Византијскенорме, Границе
аутократије, Уставниоргани, Изборцара, Влада, Истањенисуве-
ренитет и Идеологијавласти. Тре ћа гла ва но си на зив: Политичка
ортодоксија. У че твр тој гла ви «сме ште на» је: Књижевност, ко ја 
се са сто ји од сле де ћих де ло ва: Књижевне врсте, Релевантност
и актуалност, Критика друштва?, Идеолошке баријере, Дигло-
сија, и Реторика. Пе то по гла вље на сло вље но је са: Теологија, и 
са др жи сле де ће де ло ве: Претходнаразматрања, Систематикаи
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по лемика, Путдогматике, Мистичнисистеми, и ко нач но, Viame-
dia. Ше ста це ли на има на слов: Монаштво. Сед ма: Запажањаови-
зантијскомдруштву. Осма је на сло вље на са: ВераВизантинаца. 
Ко нач но, по след ња, де ве та, гла ва сло ви са: Историјскадимензија 
(и у њој је да та не ка вр ста ре ка пи ту ла ци је ис тра жи вач ког ра да на 
пред ме ту ис тра жи ва ња).

Већ у свом пр вом пред го во ру из 1977. го ди не Ханс Бек на го-
ве шта ва пу те ве свог ис тра жи ва ња. Он је ода брао од ре ђе не те ме 
из ви зан тиј ског опу са ко је је са мо стал но иза брао, ис ка зав ши та ко 
же љу да про ду би са зна ња о овој ин три гант ној обла сти, те да на 
осно ву то га, ко ли ко је то мо гу ће, ство ри јед ну оп шту сли ку ви зан-
тиј ског дру штва. Већ са ма ова на ме ра, по бу ђу је па жњу. 

Ов де на жа лост не ма мо ни вре ме на ни про сто ра да се по за ба-
ви мо свим аспек ти ма књи ге. Оту да ће мо се по за ба ви ти са мо они ма 
ко ји су од зна ча ја за про у ча ва ње дру штве них на у ка (со ци о ло ги је, 
по ли тич ке и прав не те о ри је и ак си о ло ги је).

Оно око че га Бек по кре ће при чу о пра во слав ном дру штву је сте 
ак си о ло шка стра на ви зан тиј ске ци ви ли за ци је ко ју ту ма чи из три 
по гла вља: Теологије, Монаштва и ВереВизантинаца.  

У те о ло шком по гла вљу Бек под цр та ва Би ће пра во слав ног уче-
ња, ко је се огле да у на сто ја њи ма да кон тем пла тив ним пу тем, аскет-
ском мо ли твом, по је дин ца окре не:  по сту, мо ли тви и ти хо ва њу – да 
га до ве де до «го ло ти ње Бо га», до над моћ не све тло сти Тро ји це – 
ме ста Бо га ко је пре о бра жа ва људ ски дух. Та ко пра во слав но уче ње 
твр ди да је оно стра но ста ње већ ов де до сти жно. Пра во сла вље од-
ба цу је сва ку по ми сао на спи ри ту а ли зам те о ло шког спе ку ла тив ног 
Ло го са (за пад њач ки ло ги зам вред но сти-нор ми); оно се, на про сто, 
окре ће пра во слав ној су шти ни (υσιά):  ене ри ги зму ду хов ног и ма те-
ри јал ног. Овај пра во слав ни фе но ме на ли зам би ће увре жен већ код 
Мак си ма Ис по вед ни ка пре ма ко ме је чо век од са мих по че та ка бо-
жи јом во љом за ми шљен као би ће са ду хом, али и са те лом (плот). 
Та ко, спа сен мо же би ти са мо онај ко ји се ис ку ша у «чул ном ис ку-
ству бо жи је ми ло сти». Те о ло ги ја по сма тра ња Бо га у овом жи во ту, 
тај де лат ни praxis, ука зу је на сред њо а зиј ско ту ма че ње ре ли ги је као 
τεχνε. Оно ће сво је крај ње ис хо ди ште има ти у иси ха стич ком уче њу 
тех ни ке кон цен тра ци је и ди са ња уз не пре ста ну мо ли тву до зи ва ња 
Го спо да Ису са Хри ста, ко ја во ди пра жње њу ду ха од сва ке фан та зи-
је и ми сли не би ли се оства рио про стор за Бо га. 
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Ка да опи су је мо на штво Бек кон ста ту је да је од VI ве ка Ви зан-
ти ја већ «по мо на ше на». Она је по мо на ше на ви ше у вред но сном 
зна че њу јед ног иде а ла не го ор га ни за ци о но (по што се у њој пре пли-
ћу хе те ро ге ност ма на сти ра и иди о рит ми ја). Сти хиј ски не си сте ма-
тич ни рад слу жи уз ди за њу вр ли на и еко но ми ји основ них по тре ба, 
упра ва на стој ни ка ма на сти ра (игу ма на) је че сто сла ба, пу сти ња-
штво ука зу је на из ра зи ти ин ди ви ду а ли зам пра во слав ног чо ве ка, а 
мо на сти ци зам са за зо ром гле да на ле њо и не до вољ но обра зо ва но 
све штен ство ко је је окре ну то ри ту ал ним об ли ци ма оп ште ња ве ре 
при ли ком пру жа ња услу га вер ни ци ма.

И ка да се ра ди о ве ри Ви зан ти на ца та да у очи за па да не ко-
ли ко ва жних обе леж ја. Нај пре, зах те ви пра во сла вља су стро ги и 
не у мо љи ви не то ли ко по пи та њу са гла сно сти са дог ма ти ма ве ре 
(те о риј ска са гла сност), ко ли ко са вер ском (ор то)прак сом. Ве ра се 
до ка зу је прак сом (пра во)ис по ве да ња. Овај зах тев у сво јој спо ља-
шњој ма ни фе ста ци ји иде ка ри ту а ли зму – не пре ста ним зах те ви ма 
не у мо љи ве ор то док си је, тог бра ни ка ве ре. Услед то га «ото док си ју 
не уз ме ми ра ва ју ве ли ке спе ку ла тив не је ре си не го по тај на опо зи-
ци ја ње ном це ре мо ни ја лу и ње ној хи је рар хи ји.» (стр. 355) Та ко је 
пра во слав ном вер ни ку, при ти сну том сва ко днев ним оба ве за ма, по-
ста вљен из бор: или да се не пре ста но упо до бља ва узо ру ко ји би га 
на кра ју уз нео у ма на стир; или да се бо ри за соп стве ну сло бо ду ко-
ја зна чи уда ља ва ње од вер ске прак се и при бли жа ва (га) опа сно сти 
да бу де стиг ма ти зо ван као је ре тик. На кра ју ове гла ве Бек из во ди 
је дан крај ње со ци о ло шки за кљу чак: би ће да се пра во слав ни вер-
ник (при ти снут гу стом мре жом ре пре сив них мо рал них нор ми ко је 
су га ста вља ле у ка лу пе аске ти зма и бо го зре ња) опре де љи вао за 
нон ком фор ми зам, ко ји зна чи по што ва ње са мо нај о снов ни јих нор-
ми вер ске ри ту ал не прак се. Све ван то га ни је га до ти ца ло. Та ко се 
вер ник шти тио од на ср та ја ве ре у про сто ру соп стве ног сва ко днев-
ног жи во та.

Ка да се ба ви ви зан тиј ским дру штвом Ханс-Ге орг Бек ис ти че 
не ко ли ко ва жних оп сер ва ци ја. У осно ви ба вар ски ис тра жи вач ви-
зан тиј ско дру штво де ли на: ца ра (са вла да ју ћим сло јем), сред ње 
(тзв. μέσοι), и «бед ни на род» (miseraplebs). Прем да по сто је ин ди-
ци је да ме ђу ова три ста ле жа по сто ји чи тав низ пре ла за, тзв. ме-
ђуслојева, ова основ на по де ла пра ти ће чи та ву со ци јал ну исто ри ју 
Ви зан ти је. Као нај у оч љи ви ју дру штве ну по ја ву, ко ја је умно го ме 
од ре ђи ва ла су шти ну ви зан тиј ског дру штва, Бек ис ти че кли јен те-
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ли зам ви зан тиј ског све та: по сто ја ње чи та вог ни за ма њих пи ра ми-
да у ве ли кој дру штве ној пи ра ми ди. Ови кла но ви су ауто ном ни, са 
соп стве ним пра ви ли ма, за це мен ти ра ни оли гар хи змом и раз ра ђе-
ним еснаф ским ру ти ни зо ва ним ак ци ја ма и ин тер си ма. Ове ма ње 
гру па ци је љу ди за сно ва не на ин те ре сним осно ва ма пред ста вља ју 
пре по ли тич ке ко те ри је, не го пар ти је у кла сич ном сми слу. Ме ђу-
соб но ис по ма га ње, ло би ра ње у би ро крат ском апа ра ту, про тив чи-
нид бе, са ра ђи ва ња, по га ђа ња, сва ко ја ке тр го ви не doutdes, ство-
ри ле су ин те ре сне гру па ци је хе те ро ге ног ка рак те ра, рас тре си те и 
не прин ци пи јел не у ко ји ма се од ви јао: ин те ле ту ал ни, по ли тич ки и 
еко ном ски жи вот Ви зан ти је. Ка сни ја по де ла на: цир ку ске пар ти је, 
зе ле не и пла ве, па ла ми те и ан ти па ла ми те, кан те ку зи не и па ле о ло-
ге, кон зер ва тив не и ре фор ма то ре, ан ти ла ти не и ла ти но фи ле, са мо 
ука зу је на не прин ци пи јел ност при ста ли ца, на сти хиј ски ка рак тер 
и ин дук тив ност ви зан тиј ске ци ви ли за ци је рас те ре ће не ве ли ких 
иде ја и кон цеп ту ал них за ми сли За па да. На ово Ханс-Ге орг Бек ука-
зу је: «Про за пад но и ан ти за пад но ори јен ти са ни мо жда су би ли ис-
кре ни у сво јим уве ре њи ма, али то не ис кљу чу је чи ње ни цу да се са 
те о ло шким уве ре њем мо гао по ве за ти еко ном ски ин те рес ви зан тиј-
ског тр гов ца и про из во ђа ча» (дру ге ор јен та ци је, прим. В.С – стр. 
313). Сва ова раз ма тра ња већ от кри ва ју тен ден ци је упра вље но сти 
ка ко ји ма кли зи ви зан тиј ски до жи вљај дру штве ног, ко ји се умно го-
ме раз ли ку је од за пад них пред ста ва, прак си и сен зи би ли те та.

Ко нач но, ка да је реч о по ли тич ко-прав ној струк ту ри ви зан-
тиј ске ци ви ли за ци је, Ханс-Ге орг Бек пру жа мно штво обри са на 
осно ву ко јих се мо гу на слу ти ти спе ци фич но сти ви зан ти зма у овој 
обла сти. Ове по себ но сти по нај пре се  ти чу по ли тич ке пра во вер но-
сти ко ју Бек об ја шња ва са оп штег, али и уже по ли тич ког гле ди шта. 
Ор то док си ја озна ча ва ис прав но ми шље ње, ис прав ну ве ру, али и 
чвр сто ве ро ва ње или не са ло ми ву ве ру у исти ни то сти ис ка за (по-
не кад из ра же ну до фа на ти зма). У тај не ор то док си је упу ће на је ма-
ла гру па по све ће ни ка пре ко ко је се вр ши кон тро ла вер ни ка. Та се 
кон тро ла вр ши пре ко ри ту ал них фор ми: најпреданије ова фор ма 
од во ди у мо на сти ци зам (бо го о тач ке ми стич не по бо жно сти), обра-
зоване на плит ко по ље пра во слав не кул ту ре ма лих раз ме ра (књи-
жев ност, ико но пис, хор ско пе ва ње), а обичансвет се за до во ља ва 
упра жња ва њем по вре ме них ри ту ал них ис ка зи ва ња ве ре. Не на сил-
ни ка рак те ри ри ту ал ног фор ма ли зма и не на сил ни ка рак те ри чвр-
сти не пра во вер ја чи не да их вер ни ци не осе ћа ју као ве ли ку сте гу; 
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док би тек по вре ме но (ви ше као из у зе так) они у ли ку др жав ног 
шти ће ни штва до би ја ли фун да мен та ли стич ка обе леж ја. Ка да је реч 
о по ли тич кој ор то док си ји у ужем зна че њу ре чи аутор ис ти че зна чај 
фи гу ре пра во слав ног ца ра као διδάσκαλος – учи те ља, као пред о дре-
ђе ног но си о ца Бож јом во љом по да ре не си нер ги је мо ћи, по кре та ча 
ва се ље не и pontifex maximusa. Ова фе ти ши за ци ја мо ћи, има сво је 
по ре кло у рим ским узо ри ма, ма да је њен култ по све ор јен тал ног 
ти па. Сва ова моћ ипак са др жи јед но бит но огра ни че ње Res pu-
blicae – у кон крет ном (пра во слав ном) слу ча ју упо до бље ност ца ра 
ли ку бо жи јем – ап со лут ну ин тер и о ри за ци ју пра во слав ног све то на-
зо ра ко ја га чи ни ико нич ним, и по зва ним да вла да (омо гу ћа ва ју ћи 
consensusomnium). «Са ма чи ње ни ца да је иза бра ник, ца ру на ме ће 
оба ве зу да се та ко ре ћи при бли жи Бо гу, да се са Бо гом по и сто ве ти, 
и да Бо га опо на ша (μίμησιςθεοϋ). (...) по ста је оте ло тво ре ње свих 
вр ли на. Овај цар оте ло вља ва за кон, за то што га но си у се би.» (стр. 
98) Бек по ли тич ку ор то док си ју по том раз ви ја у уста ље ној ше ми 
дво вла шћа: ца ра и цр кве, цр кве и мо на штва, и ко нач но ца ра и мо-
на штва. Јед на по све пра во слав на ор то док си ја из ла зи као по бед ник 
из свих ових би та ка, и на ста вља да по сто ји, чак и он да ка да не ста је 
цар ство, а са њим и лик ца ра.

Књи га ува же ног про фе со ра Хан са-Ге ор га Бе ка озбиљ на је и 
на уч но уте ме ље на мул ти ди сци пли нар на (со ци о ло шка, исто риј ска, 
по ли ти ко ло шка, те о ло шка и књи жев на) сту ди ја. Пи са на на ве о ма 
при сту па чан на чин, ла га ним и до ступ ним сти лом, она не пред ста-
вља са мо на уч ни из вор већ и шти во ко је има оп ште про све ти тељ-
ски ка рак тер. На пор ауто ра да из вр ши ре кон струк ци ју јед не епо-
хе, јед не ци ви ли за ци је, и ње ног до жи вља ја фи зич ког, ду шев ног и 
ду хов ног све та до да ју јој на те жи ни и ква ли те ту. Уз при го вор да 
је на не ким ме сти ма у ана ли зи пра во слав не ци ви ли за ци је, проф. 
Бек про пу стио да ус по ста ви ве ћу ди стинк ци ју у од но су на за пад на 
дру штва ка ко би ана ли за би ла објек тив ни ја и не при стра сни ја, ову 
књи гу нај то пли је пре по ру чу је мо ши рој чи та лач кој пу бли ци, жед-
ној зна ња из обла сти ко ја је не рас ки ди во по ве за на и са на шим кул-
тур но-исто риј ским про сто ром. Оту да на ја вље но ре принт-из да ње 
ове књи ге нај то пли је по здра вља мо.



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме 
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште.  Наслов 
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском 
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом) 
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5 
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са 
размаком).      

После ових података следи Сажетак који треба да садржи од 100 до 
250 речи. Иза сажетка иду Кључнеречи чији број не може бити већи од 10, 
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба 
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи, 
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба 
написати Резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор 
би у Резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније 
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно 
шире него у сажетку. Сажетак,кључнеречиирезиме треба превести и 
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба 
превести на српски језик.

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо. 

Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази 

коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог 
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Refer-
ence – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин 
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром 
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме 
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и 
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);

– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под 
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања, 
број, година излажења и број страница (на пример: Миша 
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових 
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);

– када се ради о зборнику радова:  име и презиме аутора, назив 
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради 
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година 
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и 
придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и



институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, 
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, 
стр. 239);

– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене 
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример: 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).  

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду, 
са следећим елементима: 

– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, 
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско
питањеданас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);

– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: 
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у 
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови 
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за 
политичке студије, Београд, 2008);

– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, 
Милош,  ,,Варка европске хармоније‘‘, Српскаполитичкамисао, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);

– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% 
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на 
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs 
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